
 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO 
CAMPUS ITAPETINGA 

 
Cronograma para avaliação interna de alunos do último período regular dos cursos da educação 
profissional técnica integrada ao ensino médio, campus Itapetinga, requisitantes da certificação do 
ensino médio no âmbito do IF Baiano, em caráter excepcional em função da COVID-19, conforme o 
disposto na Portaria Normativa 4/2021 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 26 de abril de 2021, alterada 
pela Portaria Normativa 6/2021 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 11 de maio de 2021. 
 

1. A avaliação interna será feita mediante instrumento avaliativo, composto por 40 (quarenta) 
questões, sendo 10 (dez) questões de cada área do conhecimento (ciência da natureza e 
suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; linguagens, códigos e suas 
tecnologias; matemática e suas tecnologias); e redação. A cada questão será atribuído o 
valor de 100 (cem) pontos, sendo o somatório da totalidade das questões igual a 1.000(mil) 
pontos por área. À Prova de Redação será atribuída nota de 0 (zero) a 1.000 (mil) pontos.  

 
2. O estudante interessado em obter a declaração de conclusão do Ensino Médio, deverá se 

submeter à avaliação e alcançar o seguinte desempenho: I. O mínimo de 450 pontos em 
cada área de conhecimento; e II. O mínimo de 500 pontos na prova de redação. 

 
3. Cronograma: 

 

Data Horário/Período Atividades 

30/3 13h às 18h Realização da avaliação no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem -

 Plataforma Moodle 

31/3 8h Resultado preliminar 

31/3 Até às 13h Interposição de recurso 
fundamentado 

31/3 Após as 15h Homologação e divulgação do 
resultado final 

 
4. Caberá recurso pelo estudante que se sentir prejudicado no resultado de desempenho da 

avaliação à Direção Geral, que será responsável por analisar e decidir, podendo ouvir, 
previamente, a Comissão de elaboração se entender necessário. O recurso com a 
fundamentação e os dados pessoais do estudante deverá ser encaminhado ao e-mail do 
Gabinete da Direção Geral do campus (gabinete@itapetinga.ifbaiano.edu.br), conforme 
disposto no cronograma.  

 
5. Os resultados serão publicados na página oficial do IF Baiano. 

 

 

Itapetinga, 30 de março de 2022. 


