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Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio 
 
JUSTIFICATIVA DO CURSO 
 

Com formação básica articulada na forma integrada à habilitação profissional, o IF 
Baiano busca uma educação contextualizada em conhecimentos, princípios e valores que 
possibilitem o desenvolvimento integral do cidadão trabalhador.  

A Educação Profissional Técnica integrada ao Ensino Médio tem papel crucial na 
socialização dos conhecimentos e na construção da cidadania possibilitando o 
desenvolvimento humano com inclusão social, cultural e produtiva. Na construção 
participativa de projetos culturais, sociais e políticos de caráter coletivo considera-se o 
multiculturalismo, a diversidade e a potencialidade local como fonte de reflexão sobre a 
relação homem com a natureza por meio do trabalho, buscando novas formas de pensar 
em relação ao meio ambiente, a sustentabilidade e novas relações humanas.  

A região do IF Baiano, Campus Senhor do Bonfim, localizada no semiárido, ao norte 
do Estado, apesar de situar-se no semiárido, é constituída de ambientes distintos em 
termos de clima, solo e água. Uma característica comum a toda a região é a existência de 
dois regimes de chuva, de verão e de inverno. Além da pecuária bovina mista (leite e 
carne) e da pecuária caprina e ovina, a região dedica-se ao cultivo de feijão de arranque, 
para comercialização, e de feijão de corda (vigna), milho, mamona, mandioca, sisal e coco 
de ouricuri. Nas áreas próximas à serra, as condições de solo, água e clima permitiram o 
desenvolvimento de culturas frutíferas, como manga, pinha, limão, banana e abacate, que 
abasteciam o mercado local e o de Juazeiro.  

A agricultura familiar apresenta-se como uma alternativa importante para manter o 
homem no campo, com produção de alimentos mais saudáveis para atender suas próprias 
necessidades e as do mercado, gerando trabalho e renda, além de seu papel fundamental 
no desenvolvimento dos arranjos produtivos locais. Logo ela permite uma produção 
sustentável com base na pequena propriedade rural, trabalhada pela própria família, 
utilizando técnicas racionais e mantendo uma relação equilibrada com a natureza, sendo 
necessário, portanto, assistência técnica qualificada. 

Dentro deste cenário e perspectivas do setor agropecuário na região, e, por 
conseguinte num aumento na demanda por profissionais qualificados para o setor, O 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano), autarquia federal, 
integra a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, instituída a 
partir da Lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008 a qual vincula-se ao Ministério da 
Educação, Campus de Senhor do Bonfim implantou o Curso Técnico em Agropecuária 
Integrado ao Ensino Médio..  

O Curso Técnico em Agropecuária alinha-se aos propósitos do IF Baiano na oferta de 
educação pública objetivando o desenvolvimento local e regional por intermédio da 
oferta de ensino profissionalizante de qualidade e da promoção da pesquisa aplicada.  
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OBJETIVO GERAL 
 

Oportunizar a formação de Técnicos em Agropecuária, visando suprir a demanda do 
mundo do trabalho por profissionais qualificados, através de uma educação emancipatória, 
agroecológica e empreendedora, com uma sólida formação, dotada de conhecimentos 
científicos e tecnológicos e de competências gerais coerentes com as necessidades e 
expectativas do mundo do trabalho e para o exercício da cidadania. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
•Preparar o educando para responder a desafios profissionais esperados e inesperados, 
previsíveis e imprevisíveis, rotineiros ou inusitados, com criatividade, autonomia, ética e 
efetividade; 
•Qualificar o educando para um exercício profissional competente, baseados nos princípios 
do trabalho em colaboração; 
•Formar técnicos capazes de contribuir significativamente para ampliação dos níveis de 
qualidade, produtividade e competitividade do setor agropecuário, com conhecimento 
técnico das normas e legislações aplicáveis ao setor; 
•Capacitar profissionais que acompanhem a evolução tecnológica e as tendências do setor, 
através de uma formação condizente com expectativas e necessidades do mercado; 
•Contribuir para o desenvolvimento de competências humanas, baseadas em princípios e 
valores como ética, justiça social e qualidade de vida; 
•Cumprir a missão da escola, a partir de uma ligação direta das ações que essa desenvolve 
com as necessidades das comunidades que usam seu serviço; 
•Proporcionar aos estudantes, egressos do Ensino Fundamental, principalmente aos 
originários da zona rural e municípios circunvizinhos, a oportunidade de ter Educação 
Profissional de Nível Técnico integrada ao Ensino Médio de excelência; 
•Contribuir para o desenvolvimento da economia regional, considerando os saberes locais e 
tradicionais, e o meio ambiente em sua relação entre o ser humano e outras espécies vivas; 
•Estabelecer uma articulação entre os conhecimentos da Educação Profissional Técnica e do 
Ensino Médio através da contextualização e da interdisciplinaridade; 
•Habilitar o profissional para prestar consultorias técnicas, pesquisar as demandas e 
tendências de novos produtos e equipamentos industriais. 
•Desenvolver habilidades de observação e problematização de fenômenos e temas 
específicos e/ou pertinentes à formação técnica almejada, de modo a contribuir com o um 
processo formativo em que os sujeitos participem de atividades de pesquisa e de extensão, 
visando à melhoria e ao avanço da comunidade regional. 
•Oportunizar aos estudantes, a possibilidade de construção de conhecimento tecnológico, 
através da pesquisa, extensão e experiências desenvolvidas. 
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PERFIL DO EGRESSO 
 

Os egressos serão beneficiados por adquirirem uma visão empreendedora, desenvolvendo 
capacidade de tomada de decisão, liderança, relacionamento humano, senso analítico e crítico. 
Além disso, as oportunidades de atuação do técnico em agropecuária poderão surgir em empresas 
públicas e privadas do agrícola, pecuário, setor agroindustrial, associações, cooperativas, 
comunidades rurais, instituições de pesquisa e ensino. Poderá atuar ainda como profissional liberal 
autônomo, empreendedor, desenvolvendo seu próprio negócio.  

Sendo assim o egresso do Curso Técnico em Agropecuária estará apto para atender às 
necessidades peculiares da região, atuando como agente fomentador da melhoria na qualidade de 
vida da população rural. Poderá prestar assistência técnica pública ou privada, proporcionando o 
desenvolvimento rural sustentável, compatível com a utilização adequada dos recursos naturais e 
com a preservação do meio ambiente. Estará capacitado para adotar metodologias participativas, 
com enfoque multidisciplinar, interdisciplinar e intercultural, buscando a construção da cidadania, 
a partir de princípios da agroecologia e com enfoque para sistemas de produção sustentáveis. Em 
suma, ser um profissional comprometido com o desenvolvimento social e econômico sem perder o 
foco da sustentabilidade, respeitando valores éticos, morais, culturais, sociais e ecológicos. 

 

SAIBA QUAIS SÃO OS DIREITOS E DEVERES DOS ESTUDANTES 

 Consultar Organização Didática do IF Baiano  
 
DIREITOS DOS ESTUDANTES 
 

 Ter direito de ser informado sobre todos os assuntos que lhe digam respeito a 
alteração de atividades, modo de organização, critérios de avaliação e orientação 
profissional; 

 Acesso a uma educação de qualidade que aperfeiçoe o ser humano, desenvolvendo 
sua capacidade de agir respeitosamente sobre o meio ambiente e o meio social, tornando-
o capaz de participar da construção de uma sociedade livre e aberta; 

 Participar das atividades sociais, cívicas, culturais e recreativas destinadas à sua 
formação; 

 Receber atendimento emergencial para os primeiros socorros médico; 

 Ter oportunidade de manifestar suas opiniões, perguntar, complementar e questionar 
em momento e forma adequados; 

 Organizar e participar de representatividade estudantil; 

 Usufruir de todos os serviços oferecidos pelo Campus, conforme suas normas 
especificas; 

 Ter sua saída do Campus, fora do horário normal, autorizada pela coordenação, caso 
haja uma solicitação do responsável, justificando o pedido. 
   

DEVERES DOS ESTUDANTES 

 Tratar com urbanidade e respeito os Servidores e Colegas; 
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 Acatar e cumprir as normas contidas nos diversos regulamentos do IF Baiano; 

 Manter boa conduta, zelando pelo bom nome do IF Baiano, dentro e fora dele; 

 Observar os princípios da ética, moralidade e idoneidade em todos os seus atos; 

 Frequentar com assiduidade as aulas, avaliações e demais atividades acadêmicas; 

 Não utilizar em sala de aula aparelhos eletrônicos que não sejam indicados pelo professor; 

 Usar uniforme oficial e portar sua carteira de identificação; 

 Não se ausentar da sala de aula ou da avaliação, individual ou coletivamente, sem 
autorização do docente; 

 Observar os preceitos de higiene pessoal e ambiental; 

 Zelar pela limpeza e conservação das instalações, dependências, materiais, moveis, 
utensílios e maquinários, ressarcindo o IF Baiano do prejuízo que causar, incluindo objetos 
de propriedades de colegas, professores ou servidores; 

 Não incitar os colegas a participarem de atos de rebeldia coletivos; 

 Não usar, portar ou depositar bebidas alcoólicas, cigarros, entorpecentes e/ou outras 
drogas ilícitas nas dependências do Campus ou quando representá-lo; 

 Não permanecer no campus ou nele adentrar com sinais evidentes de embriaguez; 

 Não praticar “jogos com apostas” nas dependências do Campus; 

 Manter silêncio nas proximidades das salas de aula, laboratórios, bibliotecas e demais 
dependências do Campus; 

 Receber os novos colegas ou visitantes com dignidade e sociabilidade, proporcionando 
integração e adaptação desses ao ambiente escolar; 

 Não portar ou usar qualquer espécie de arma; 

 Solicitar autorização da Direção para divulgar, por qualquer meio de publicidade, assuntos 
que envolvam direta ou indiretamente o nome de alunos, de servidores ou do Instituto. 

  Os casos omissos que por ventura surgirem no decorrer do ano deverão ser dirimidos pela 
Coordenação Geral de Assistência ou Educando (CGAE) e por comissão especifica. 

 
ALGUMAS ESPECIFICIDADES DA CARREIRA DOCENTE 

 Consultar a Resolução nº 24 – Conselho Superior/ IF Baiano, 10 de 
setembro de 2013 

 

ATRIBUIÇÕES DOS DOCENTES 

 Participar da elaboração e execução da proposta político pedagógica da Instituição; 

 Apresentar a ementa da disciplina aos discentes no começo do ano letivo; 

 Participar de estudos e discussões acerca do currículo para os diferentes cursos ofertados 
pela instituição, considerando as especificidades dos sujeitos da aprendizagem; 

 Elaborar e executar a Plano Individual de Trabalho (PIT), de acordo com as determinações 
desta normatização; 

 Zelar pela aprendizagem dos (as) estudantes; 
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 Elaborar estratégias de acompanhamento e avaliação contínua do processo de ensino-
aprendizagem, de forma a possibilitar a recuperação dos estudos aos (às) estudantes 
que apresentem menor rendimento; 

 Colaborar com as atividades de articulação instituição-família-comunidade; 

 Promover o ensino, a pesquisa e a extensão com ênfase no desenvolvimento regional, 
observando-se aspectos culturais, artísticos, políticos, sociais e econômicos; 

 Cumprir o calendário acadêmico; 

 Manter atualizados os registros acadêmicos junto ao setor competente; e 

 Apresentar a Diretoria Acadêmica o Relatório Individual de Trabalho (RIT), de acordo 
com as determinações desta normatização. 

AÇÕES IMPORTANTES DO DOCENTE 

 Manter atualizado as frequências; 

 Preencher os boletins semanais e anexar as frequências; 

 Comunicar imediatamente ao Coordenador do Curso sobre ausências/ 
substituições; 

 Ficar atendo sobre o prazo de preenchimento do PIT/RIT; 

 Comparecer às Reuniões Pedagógicas; 

 Entregar e manter atualizado o plano de Plano de Curso; 
Dentre outras questões que em Reunião será discutido com Coordenador do Curso.  
 

METODOLOGIA 

Entende-se por metodologia um conjunto de procedimentos a serem utilizados, com 
vista a atingir os objetivos propostos para formação Profissional. Para a sua aplicabilidade 
e eficácia, é fundamental considerar as características específicas dos alunos, seus 
interesses, condições de vida e de trabalho, além de se ater aos conhecimentos prévios 
de cada um, de modo a orientá-los no processo de construção e reconstrução dos 
conhecimentos escolares, bem como a especificidade do curso Técnico em Agropecuária 
Integrado ao Ensino Médio. 

Dentro de uma dinâmica de ensino-aprendizagem-prática-teoria o conhecimento é 
experimentado dentro das várias oportunidades que o Curso oferece nas aulas 
expositivas, nas aulas práticas, nas visitas técnicas, nas unidades produtivas de campo, 
nos laboratórios de cada área de estudo, no campo de trabalho, através dos seminários, 
projetos construídos, ciclos de palestras, dias de campo, entre outras. Acrescenta-se a 
esses métodos o estímulo à pesquisa, à extensão, a participação em congressos e eventos 
da área, a fim de contribuir para a efetivação de um conhecimento significativo e de 
qualidade.  

No Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, os discentes estão 
sempre apresentando seminários, fazendo exposições temáticas, procedendo à confecção de 
relatórios, apresentando trabalhos em Feiras Científicas e, nesse contexto de atividades, as 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) são imprescindíveis. O uso de computadores 
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para processar textos, elaborar apresentações por meio de slides, produzir e processar 
gravações de filmes e dramatizações requeridas pelos vários componentes curriculares, etc., 
é uma constante. Os projetores de imagens, as câmeras, os celulares com seus distintos 
aplicativos são recursos que potencializam a ação pedagógica, posto que amplia as 
possibilidades de que surjam situações possibilitadoras de ensino e de aprendizagem. O 
professor se vale dos aparatos tecnológicos para enriquecer suas aulas, produzir material 
audiovisual que instigue a curiosidade e melhore a percepção do aluno acerca de um 
conceito, uma prática e/ou uma atitude ou conduta almejada dentro do processo formativo. 
 

AVALIAÇÃO 

1. Do processo de ensino-aprendizagem  
Todos os procedimentos de avaliação da aprendizagem adotados para o curso 

estão contidos na Normativa da Organização Didática para o Ensino Profissional Técnico de 
Nível Médio do IF Baiano. Nesse sentido, a avaliação da aprendizagem, compreendida como 
uma prática de investigação processual, diagnóstica, contínua, cumulativa, sistemática e 
compartilhada do processo de ensino-aprendizagem, permite diagnosticar dificuldades e 
reorientar o planejamento educacional. Ressalta-se que o processo avaliativo neste PPC 
contempla duas dimensões: da aprendizagem dos discentes e do desenvolvimento do curso 
como um todo. 

 

2. Avaliação do processo de ensino-aprendizagem  
A avaliação da aprendizagem dos estudantes deverá ser planejada em todo o processo 

educativo, zelando pela aprendizagem dos alunos e promovendo meios de estudos de 
recuperação de aprendizagens, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de 
baixo rendimento escolar. 

 A avaliação da aprendizagem deverá ocorrer de forma diversificada, de acordo com a 
peculiaridade de cada componente curricular, com instrumentos e critérios avaliativos 
definidos coerentemente pelo próprio docente, principal responsável pela elaboração, e 
apresentados para os discentes, principais sujeitos do processo avaliativo. 

Nesta proposta, a avaliação é concebida também como instrumento de construção e 
ressignificação de saberes, sobretudo, para estudantes com deficiência e altas habilidades, 
que necessitam de um acompanhamento igualmente efetivo, porém com instrumentos 
avaliativos adaptados a sua realidade, sem perder de vista os critérios da formação 
qualificada para inserção competente no mundo do trabalho. 

Esse processo deve ser utilizado como princípio orientador para a tomada de 
consciência das dificuldades, conquistas e possibilidades dos estudantes. 

As atividades avaliativas deverão funcionar como instrumentos colaboradores do 
processo de ensino-aprendizagem, contemplando os seguintes aspectos: 

 adoção de procedimentos de avaliação contínua e cumulativa; 

 inclusão de atividades contextualizadas; 

 manutenção de diálogo permanente com o aluno; 

 disponibilidade de apoio pedagógico para aqueles que têm dificuldades; 
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 adoção de procedimentos didático-pedagógicos visando à melhoria contínua da 
aprendizagem; e 

 discussão, em sala de aula, dos resultados obtidos pelos estudantes nas atividades 
desenvolvidas; 
 Os critérios de verificação do desempenho acadêmico dos estudantes serão 
tratados de acordo com cada componente curricular e planejamento docente.  
 
3. Do curso 

 O curso desenvolverá mecanismos de acompanhamento e reforço como 
monitorias, tutorias acadêmicas, nivelamentos e acompanhamento do egresso que 
contribuam para a superação das lacunas formativas dos ingressos e o desenvolvimento 
de habilidades e competências inerentes a formação pessoal e social dos mesmos para a 
conclusão com êxito dos estudos. 

A avaliação do curso ocorrerá em conformidade com as ações da Comissão Própria 
de Avaliação (CPA) e terá como objetivo conhecer melhor a realidade do curso no que diz 
respeito aos problemas, desafios, necessidades e estabelecer metas para o 
desenvolvimento do ensino. Para tanto, serão elaborados instrumentos e critérios 
contemplando dimensões como corpo docente e discente, currículo e infraestrutura física 
e material, bem como o percurso formativo e possibilidades de inserção profissional e 
acompanhamento do egresso. 

A avaliação do curso servirá como referência para a reflexão e redimensionamento 
das ações efetivadas para tomada de novas decisões a fim de superar as limitações 
diagnosticadas e avançar nas possibilidades de oportunizar um curso de educação 
profissional de nível médio que habilite aos estudantes a compreensão e a intervenção 
junto aos arranjos socioprodutivos local e regional em interfaces com o mundo do 
trabalho. 

 Consultar sempre a Organização Didática 

 PPP 

 PPC do Curso 

 PDI  

 

PROJETO INTEGRADOR 
 

     Os chamados Projetos Integradores também são propostas de caráter multi e interdisciplinar 
abarcando os componentes curriculares do Eixo Tecnológico, assim como do Núcleo Comum, em que 
a partir de um conjunto de ações ao longo do período letivo tem-se a possibilidade da análise de 
problemas, reflexões, discussões e proposições com o objetivo de compreender “os fundamentos 
científicos, sociais, organizacionais, econômicos, políticos, culturais, ambientais, estéticos e éticos que 
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alicerçam as tecnologias e a contextualização do mesmo no sistema de produção social” (RESOLUÇÃO 
nº 6, MEC/CNE/CEB, 2012, Art. 12, inc. II), correspondente ao eixo tecnológico específico. 

É importante ressaltar que o Componente Curricular Projeto Integrador não é “mais uma 
disciplina” do Curso, ao contrário, configura-se como eixo integrador de disciplinas e articulador entre 
a formação teórica e o exercício profissional, pautado no princípio do aprender fazer fazendo. 

O Projeto Integrador tem como objetivo geral fortalecer a formação profissional técnica, através 
de atividades interdisciplinares e problematizadoras, oportunizando aos estudantes a aplicabilidade 
dos conteúdos curriculares trabalhados ao longo do curso nas práticas profissionais de maneira ética 
e com responsabilidade socioambiental 

PRINCIPAIS DÚVIDAS QUANTO À VIDA DIDÁTICO-ACADÊMICA 
CONSIDERANDO A ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA (Aprovada pela Resolução 

nº 5 de 29 de março de 2011- Conselho Superior/ IF Baiano) 

01- Quais os requisitos para aprovação no que se refere à frequência e nota? 

RESPOSTA:. Será considerado aprovado na etapa do curso o estudante que tiver nota igual ou 
superior a 6,0 (seis), em todos os componentes curriculares, e possuir frequência igual ou 
superior a 75% (setenta e cinco por cento), do total de horas letivas desenvolvidas no período 
do curso. (Art. 77) 

02- Quando o aluno faltar às aulas ou a alguma avaliação qual o procedimento a ser tomado? 

RESPOSTA: É importante que o aluno justifique a falta ocorrida descrevendo, no formulário de 
requerimento disponível na Secretaria de Registros Acadêmicos -SRA, as razões que motivaram 
tal situação, sendo imprescindível anexar comprovantes sempre que possível. O pedido será 
destinado à Coordenação de Ensino e posteriormente à Coordenação do Curso que analisarão 
o pedido, que poderá ser aprovado ou não. 

03- Quando o aluno tiver alguma solicitação qual o procedimento deverá utilizar? 

RESPOSTA: O aluno deverá se dirigir à Secretaria de Registros Acadêmicos (SRA), preencher 
formulário próprio que será destinado ao setor responsável. 

04- A matrícula inicial no Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio é 
suficiente para o aluno cursar os semestres do curso? 

RESPOSTA: O aluno deverá realizar matrícula antes do início de cada semestre obedecendo aos 
prazos estabelecidos pela Secretaria Acadêmica para que seja considerado regularmente 
matriculado.  

Art. 18. Parágrafo único. A não renovação da matrícula pelo estudante, dentro do prazo 
estabelecido em Edital, sem justificativa legal, caracterizará o abandono do curso e consequente 
desvinculação da instituição. 
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05- Caso o aluno tenha algum impedimento para continuar estudando, qual o 
procedimento a ser adotado? 

RESPOSTA: Desde que já tenha cursado o primeiro semestre, o aluno fará solicitação 
através de formulário de requerimento disponível na SRA, a fim de que o pedido seja 
analisado pelo Conselho Curso e pela Direção de Ensino. 

06- Caso o aluno tenha feito trancamento de seu curso qual o procedimento para retornar 
ao curso? 

RESPOSTA: O aluno poderá retornar à instituição desde que haja vaga disponível, mediante 
justificativa dos motivos que levaram ao trancamento do curso e após análise do pedido 
pelo Conselho do curso e parecer final emitido pela Direção de Ensino. 

É importante salientar que a reintegração ao curso só será concedida apenas uma única vez. 
(Art. 50) 

07- Quando o aluno não alcançar a média da unidade, ele tem direito a um 
acompanhamento diferenciado? 

RESPOSTA: Cabe acompanhamento de uma equipe técnica pedagógica e de profissionais de 
áreas afins (bem como da família ou responsáveis) diante da apresentação de resultados 
insuficientes, assim como face a índices muito elevados. (Art. 78.). 

08- O aluno tem o direito de conhecer a programação a ser trabalhada em cada 
componente curricular? 

RESPOSTA: O professor, no início de cada período letivo, e antes de qualquer avaliação, 
deverá entregar à Coordenação de Ensino e ao Setor  técnico-pedagógico, o(s) plano(s) de 
curso do(s) componentes curriculares sob sua responsabilidade.  

Parágrafo único. Todo professor deve apresentar aos estudantes o planejamento dos 
componentes curriculares sob sua responsabilidade e distribuir uma cópia para cada aluno. 
(Art. 70.) 

É importante esclarecer que a programação de cada componente curricular deve levar em 
conta a ementa estabelecida do Projeto Pedagógico do Curso. 

09- Os discentes terão direito a participar do Conselho de Classe? 

RESPOSTA: Durante os Conselhos de Classe Diagnóstico e Prognóstico deverá contar com 
representantes dos discentes, diferente do Conselho de Classe Final. (Art. 85) 

10- O aluno terá direito a realizar até duas atividades avaliativas, de componentes 
curriculares diferentes, por dia, mas pode realizar mais de duas atividades? 

RESPOSTA: Sim, cabe à Coordenação de Ensino analisa os casos específicos. (Art. 69, §1º). 
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11- Como acontece a avaliação da aprendizagem? 

RESPOSTA: (Art. 69, §1º) A avaliação da aprendizagem deverá ocorrer de forma diversificada, 
contemplando as necessidades educacionais dos educandos. 

I - Atividades individuais e/ou em grupo, como: pesquisa bibliográfica, demonstração prática, 
seminários, relatório, portfólio, provas escritas ou orais, pesquisa de campo, produção de textos, 
entre outros;  
II - produção científica, artística ou cultural;  
III - projetos; e  
IV – oficinas. 
 
Art. 70. Parágrafo único. O desempenho acadêmico do estudante será expresso no Diário de 
Classe e será registrado através de nota, compreendida de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), resultante de 
processo que agregue, no mínimo, 02 (dois) instrumentos de naturezas diferentes, nos termos 
do art. 69. 

11- A avaliação de recuperação da aprendizagem deve contemplar as necessidades de 
aprendizagem de todos os estudantes? 

RESPOSTA: (Art. 80 §1º) O docente realizará atividade orientada, conforme a dificuldade do 
estudante ou do grupo de estudantes, de acordo com a peculiaridade de cada componente 
curricular, utilizando-se dos instrumentos, conforme art. 69.  

12- No que consiste a recuperação paralela da aprendizagem? É somente a aplicação de uma 
prova quando o aluno não atinge a média da unidade? 

RESPOSTA: Não se limita apenas a uma nova oportunidade de se submeter a um novo 
instrumento avaliativo ao final do bimestre, contudo vai mais além, pois consiste em novas 
oportunidades de estudos (art. 80) §2º. Os estudos de recuperação da aprendizagem serão 
realizados durante o processo pedagógico, incluindo o horário de atendimento ao estudante, 
definido no horário do docente, preferencialmente, em turno diferente ao das aulas. Sendo que 
(Art. 80 §3º) na recuperação da aprendizagem o professor deverá aplicar, no mínimo, um 
instrumento de avaliação até o fechamento do período de estudos de recuperação.   

13- Quando o aluno se submeter à prova de recuperação paralela e obtiver nota inferior à 
média da unidade? 

RESPOSTA: Art. 80. §4º Para definição da nota do estudante na unidade didática, prevalecerá a 
maior nota obtida entre a(s) avaliação(ões) regular(es) e a(s) avaliação(ões) de recuperação da 
aprendizagem.  

14- Qual o prazo entre a divulgação do resultado e a realização da prova de recuperação? 

RESPOSTA: O estudante que for submetido ao processo de recuperação da aprendizagem, 
deverá tomar conhecimento desse processo no mínimo de 72 (setenta e duas) horas, antes 
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de serem aplicados quaisquer instrumentos avaliativos de recuperação da aprendizagem.  
(Art. 82.) 

 15- Quando o aluno se submeter à prova de recuperação que nota deve obter para ser 
considerado aprovado no ano letivo? 

RESPOSTA: A nota a ser obtida deverá considerar o cálculo da seguinte fórmula a seguir 
discriminada: 

MF = MD (Média da disciplina) X 6 + RF (Recuperação Final) x 4 
      10 

 

 

 

Após o cálculo o estudante será aprovado se obtiver o mínimo de 5,0 (cinco), como média 
final.    

16- Caso o(s) estudante(s) não tenha obtido o mínimo de 5 pontos, como proceder? 

RESPOSTA: Nos cursos subsequentes terá direito a ir ao Conselho de Classe Final o estudante 
que obtiver Média Final (MF) inferior a 5,0 (cinco) e maior ou igual a 3,0 (três) em, no máximo, 
02 (dois) componentes curriculares e com frequência mínima de 75% das horas letivas do 
Curso. 

18- Em que situações o estudante tem direito a requerer exercício domiciliar? 

RESPOSTA:  A estudante gestante, mediante atestado, acompanhado de laudo médico; bem 
como o estudante com incapacidade física relativa, temporária, incompatível com a 
frequência aos trabalhos escolares. (Art. 56) 

19- No que consiste o atendimento ao estudante? 

RESPOSTA:  O atendimento tem por objetivo acompanhar individualmente o processo de 
ensino-aprendizagem dos estudantes regularmente matriculados. O horário de atendimento 
ao estudante deverá ser definido pela Coordenação de Ensino, junto ao docente, que definirá 
e divulgará o cronograma de atendimento. 

O atendimento ao educando tem, dentre outros objetivos, promover o desenvolvimento do 
estudante no que tange ao seu processo de ensino aprendizagem tendo em vista otimizar o 
itinerário curricular do estudante, bem como reduzir os índices de reprovação, repetência e 
evasão. (Art. 57) 

 

  

MF é a Média Final. 
MD é Média Obtida na disciplina. 
RF é a Nota Obtida na Recuperação 
Final 
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DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS IMPORTANTES 

Documentos institucionais importantes que regulamentam a vida acadêmica: 

Documento Do que trata? 

Organização Didática dos Cursos 
da Educação Profissional Técnica 
de Nível Médio do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Baiano 

Documento que regulamenta a vida acadêmica dos cursos de 
nível médio no que tange aos aspectos didáticos, pedagógicos 
e administrativos. 
<http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/santaines/files/2015
/12/ORGANIZACAO_DIDATICA_EPTNM.pdf> 

Projeto Pedagógico do o Curso 
Técnico em Agropecuária 
Integrado ao Ensino Médio 

Prevê os objetivos e finalidades do curso prevendo dentre 
outras coisas a metodologia, composição curricular, 
infraestrutura, recursos humanos, processo avaliativo, estágio 
curricular e Trabalho de Conclusão do Curso. 

Regimento do Núcleo de Estudos 
Afro-Brasileiros e Indígenas 
(NEABI) 
 

É um Núcleo cujo fim é tratar de questões referentes à 
diversidade na perspectiva dos princípios multiculturais, 
visando ao fomento de estudos das questões étnico-raciais e 
o desenvolvimento de ações de valorização das identidades 
afro e indígenas. 

Regulamento Tutoria Acadêmica 
 

A Tutoria Acadêmica visa por zelar pelo itinerário formativo, 
social e profissional do(s) estudante(s), orientando-os quanto 
às questões referentes à vida acadêmica durante o período 
de matricula na instituição. 

Regulamento Disciplinar Discente 
 

O Regulamento Disciplinar Discente normatiza sobre os direitos 
e deveres dos estudantes, estabelecendo regras de convivência 
e normas disciplinares para todo e qualquer aluno matriculado 
na instituição. 

Regulamento de Monitoria de 
Ensino 
 

A Monitoria de Ensino é compreendida como uma atividade 
acadêmica que visa a melhoria do ensino, por meio do 
estabelecimento de práticas e experiências educacionais 
inovadoras, onde teoria e prática se articulam 

Programa de Nivelamento da 
Aprendizagem (PRONAP) 
 

Esse Programa visa ao aprimoramento da qualidade os cursos 
ofertados pela instituição, promovendo um aumento 
qualitativo da aprendizagem dos estudantes nas diversas 
áreas do conhecimento com vistas a colaborar para mitigar a 
evasão e retenção acadêmica. 

Normatização da Atividade 
Docente do IF Baiano  

Resolução nº 24- Conselho Superior/ IF Baiano, 10 de 
setembro de 2013 

 
 
 
Onde encontrar? => 

<http://ifbaiano.edu.br/portal/ensino/page_todosdocument
os/> 
 
Obs: O Novo Projeto Pedagógico do Curso (PPC) traz em seu 
bojo as políticas estabelecidas nos documentos acima 
discriminados. 

http://ifbaiano.edu.br/portal/ensino/page_todosdocumentos/
http://ifbaiano.edu.br/portal/ensino/page_todosdocumentos/
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