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SEJAM BEM-VINDOS! 



PAUTA DA REUNIÃO 
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INTERVALO 
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NPPD Marcelo Leite 

Informes Gerais CE 



CURSOS OFERTADOS PELO CAMPUS 

 
CURSO TURMAS ASSESSORIA 

Agricultura Integrado 3 turmas Janine Couto 

Informática Integrado 3 turmas Valdinéia Antunes 

Agroecologia Integrado 3 turmas Grace Itana e Junio 
Batista 

Agricultura Subsequente 2 turmas Janine Couto 
 

Informática Subsequente 2 turmas Valdinéia Antunes 

Eng. Agronômica 3 turmas Grace e Janine 

Esp. em Educação do Campo 1 turma Junio Batista 

Esp. em Matemática 1 turma Junio Batista 

TOTAL DE TURMAS          18 



DATAS I SEMESTE II SEMESTRE 

I Unidade II Unidade III Unidade IV Unidade 

Início 07/02 03/05 12/07 01/10 

Término 02/05 11/07 28/09 07/12 

Registros 

SIGA 
30/05 31/07 16/10 07/12 

DATAS IMPORTANTES 

(Cursos Integrados): 

 



ATIVIDADE DATA 

Início do semestre letivo 2018.1 02/04/2018 

Período de Recuperação Final 27 a 29/08/2018 

Divulgação e Entrega dos Resultados 
finais na SRA 

30/08/2018 

Início do semestre 2018.2 05/09/2018 

DATAS IMPORTANTES: 

(Curso Superior) 

 



ASPECTOS DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA – 

CURSOS DE NÍVEL MÉDIO 



 

 deverá ocorrer de forma diversificada, de acordo com a 

peculiaridade de cada processo educativo. 

 Atividades individuais e/ou em grupo 

 pesquisa bibliográfica, demonstração prática, seminários, 

relatório, portfólio, provas escritas ou orais, pesquisa de 

campo, produção de textos, entre outros; 

 produção científica, artística ou cultural; 

 projetos; e 

 Oficinas. 

A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 
(Art. 68 a 69 da Organização Didática do IF Baiano) 

 



DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

DIÁRIO DE CLASSE 

 O desempenho acadêmico será registrado através de nota, de 

0,0 (zero) a 10,0 (dez), e que agregue, no mínimo, 02 (dois) 

instrumentos de naturezas diferentes. 

 

 IMPORTANTE! 

Atualmente, orienta-se que o semestre seja subdivido em duas 

unidades menores, correspondendo a cada nota. 

 

. 



DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

DO RESULTADO DE CADA AVALIAÇÃO  

 O professor não poderá realizar uma nova avaliação sem ter 

divulgado o resultado da avaliação anterior. 

 No momento da divulgação dos resultados, o conteúdo da 

avaliação realizada deverá ser objeto de análise e 

discussão entre o professor e estudantes. 

 O estudante terá direito à revisão da avaliação, através de 

requerimento à SRA, no prazo de até 2 dias úteis, após a 

divulgação do resultado. 



DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

SEGUNDA CHAMADA 

 

 Terá direito quando requerido no prazo de até 1 dia útil, 

após o término do afastamento, desde que comprove 

(documentos). 

FLUXO: 

 

 

 

Estudante 

requere na 

SRA. 

Coordenação 

de Ensino 

avalia. 

Diretoria 

Acadêmica 

publica parecer. 

Docente 

realiza a 

avaliação. 

Se parecer 

FAVORÁVEL. 



DA APROVAÇÃO 

 

Será considerado APROVADO na etapa do curso o estudante: 

 tiver nota igual ou superior a 6,0 em todos os componentes 

curriculares; 

 possuir frequência igual ou superior a 75% do total de horas 

letivas desenvolvidas no período do curso. 



DA RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

RECUPERAÇÃO PROCESSUAL 

O estudante que obtiver MÉDIA MENOR QUE 6,0 (SEIS) em 

quaisquer dos componentes curriculares, ao final de cada 

unidade didática (SEMESTRE), TERÁ DIREITO A ESTUDOS 

DE RECUPERAÇÃO da aprendizagem, sendo, ao final, 

submetido a uma reavaliação. 

 

 

PARALELA 

 



DA RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

RECUPERAÇÃO PROCESSUAL 

 

Não terá direito à avaliação de recuperação da 

aprendizagem o estudante que não realizou as 

atividades avaliativas ao longo da Unidade. 



LEMBRETES IMPORTANTES!!! 

O estudante que for submetido ao processo de 

recuperação da aprendizagem, deverá tomar 

conhecimento desse processo com o mínimo 

de 72 horas (3 dias), antes de serem aplicados 

quaisquer instrumentos avaliativos de 

recuperação da aprendizagem. 



DA RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

RECUPERAÇÃO FINAL 

 

Ao final do período letivo, o estudante que não alcançar a 

média final 6,0 (seis), terá direito a recuperação final, 

contendo os conteúdos preestabelecidos pelo professor e 

abordados durante o período letivo. 

ATENÇÃO! 

Para os cursos integrados, só é realizada ao final do ano 

letivo. 

Para os cursos subsequentes, realiza-se ao final de cada 

semestre letivo. 



DO CONSELHO DE CLASSE 

 

Duas modalidades 

 

 Conselhos de Classe Diagnóstico e Prognóstico – para 

diagnosticar e prognosticar o processo pedagógico em 

desenvolvimento, realizados no decorrer de cada semestre; e 

 Conselhos de Classe Final – para avaliar, respectivamente, 

em dois momentos sucessivos, o processo pedagógico 

desenvolvido e o desempenho do estudante ao final do 

processo. 



DO CONSELHO DE CLASSE FINAL 

 

Terá direito 

 Na forma integrada, o estudante que obtiver MF inferior a 

5,0 (cinco) e maior ou igual a 3,0 (três) em, no máximo, 04 

(quatro) componentes curriculares e com frequência mínima de 

75% das horas letivas do Curso; e 

 Na forma subsequente, o estudante que obtiver 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. 

 

 



DO ATENDIMENTO INDIVIDUAL 

 
O atendimento individual é uma atividade exclusiva dos docentes do quadro 

da Instituição. Cabe à Coordenação de Ensino organizar quadro dos horários semanais 

de atendimento dos professores, e dar ampla divulgação. 

 

 São  atribuições dos docentes: 

 

I - acompanhar o desempenho do estudante nas atividades didáticas, 

auxiliando-o a identificar e solucionar possíveis pontos deficitários na sua 

formação e no seu desempenho; 

II - elaborar e implementar planejamento para a recuperação processual da 

aprendizagem;  

III - incentivar o estudante a aprofundar conhecimentos nas áreas de 

interesse.  

 
É dever do estudante comparecer ao atendimento quando recomendado pelo 

docente ou pela equipe técnico-pedagógica.  



    DO ESTÍMULO À FORMAÇÃO DE  

GRUPOS DE ESTUDOS: 

 

O estímulo aos grupos de estudos no ambiente escolar poderá ser feito 

nos horários disponíveis e no contraturno, envolvendo atividades dos 

diversos componentes curriculares.  

I- Desenvolver o hábito do estudo; 

II -  Ensinar a leitura; 

III - Praticar a produção de resumos; 

IV – Desenvolver a articulação de linguagem oral e escrita; 

V-  Desenvolver o pensamento argumentativo  

lógico e coerente, bem como o trabalho coletivo. 

 



 
ASPECTOS DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DE NÍVEL 

SUPERIOR 

 

 



AVALIAÇÃO  

 

• Art. 92. As avaliações deverão ser realizadas em proporcionalidade à 

carga horária das disciplinas, obedecendo ao mínimo de 02 (duas) 

avaliações por período letivo. 

       § 1º Poderão ser utilizados como Instrumentos de Avaliação: 

• I - produções Multidisciplinares, envolvendo Ensino, Pesquisa e Extensão; 

• II - atividades de Campo; 

• III - produções Científicas (Artigos/Produção Técnica) e Culturais; 

• IV - projetos de Intervenção; e 

• V - relatórios Técnicos, dentre outros. 

       § 2º É de responsabilidade do docente divulgar os resultados das 

avaliações parciais e final, por isso, o professor não deve aplicar 

nova avaliação, se não houver divulgado o resultado de avaliação 

anterior. 



MÉDIA E CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO 
• Art. 95. A aprovação nos componentes curriculares, ofertados em cada 

período letivo, estará condicionada à obtenção da Média Aritmética 7 

(sete), a partir do conjunto das avaliações realizadas. 
• Art. 96. O estudante fará jus à avaliação final escrita, caso a sua média esteja 

compreendida no intervalo de 2,9 (dois pontos e nove décimos) a 6,9 (seis 

pontos e nove décimos). 

• § 1º O estudante cuja média esteja abaixo do valor 2,9 (dois pontos e nove 
décimos) será reprovado no componente curricular. 

• § 2º Será aprovado o estudante que obtiver média final maior ou igual a 5 

(cinco). 

• Art. 97. A frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga 
horária total da respectiva disciplina, conforme Legislação Educacional 

vigente é um critério para aprovação no componente curricular. 



     Art. 106. A atividade de monitoria terá duração de um período letivo, podendo ser 
realizada, com acompanhamento de professor-orientador, por meio de duas 

modalidades distintas: 

• I - monitoria com direito ao recebimento de bolsa; 

• II - monitoria voluntária, sem direito à remuneração. 

       Art.107. São objetivos da monitoria: 
• I - oportunizar ao estudante-monitor, a iniciação à docência, à pesquisa e às 

atividades de extensão; 
• II - criar condições para a participação de estudantes-monitores dos cursos de 

graduação na iniciação da prática docente e na vida acadêmica por meio de 

atividades de natureza pedagógica; (...) 
• IV - apoiar ações de acompanhamento de estudantes em suas dificuldades de 

aprendizagem e possibilitar o oferecimento de atividades de complementação à 

formação acadêmica. 

MONITORIA 



Art. 6º São objetivos da tutoria acadêmica: I. contribuir com a redução dos 

índices de retenção e evasão do processo educativo; II. estimular a 

interação e a boa convivência na comunidade acadêmica; III. incentivar o 

respeito à diversidade, ao trabalho em equipe, à solidariedade e à ética; IV. 

oferecer orientações acadêmicas, visando a melhoria do desempenho no 

processo de aprendizagem, desde o ingresso até sua conclusão. 

 

 

TUTORIA 



REUNIÕES PROGRAMADAS NO I SEMESTRE: 

 



REUNIÕES PROGRAMADAS NO I SEMESTRE: 

 



 
ALGUNS DOCUMENTOS ORIENTADORES 

 

 



DOCUMENTOS ORIENTADORES DO ENSINO 

 

 Projeto Político Pedagógico (Minuta)Acesse aqui 

 

Organização Didática – Nível Médio – Acesse aqui 

 

Organização Didática – Cursos Superiores – Acesse aqui 

 

Normatização de Viagens Técnicas – Acesse Aqui 

 

Orientações para o Projeto Integrador – Acesse aqui 
 

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/lapa/files/2015/11/ppp-minuta.pdf
http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/lapa/files/2015/11/Organizacao-Didatica-EPTNM.pdf
http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/lapa/files/2015/11/cursos-superiores-organizacao.pdf
http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/lapa/files/2015/11/normatizacao.pdf
http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/lapa/files/2015/11/projeto-integrador.pdf


MODELOS DE DOCUMENTOS DO 

PLANEJAMENTO 

  
Modelo de projeto de viagens técnicas – Acesse aqui 

 

Modelo de relatório simplificado de viagem técnica – Acesse aqui 

 

Modelo do plano de ensino – Acesse aqui 

 

Modelo de relatório de registro de atividades pedagógicas – Acessem 

aqui 

 

Formulário de Registro de Atendimento ao Estudante – Acesse aqui 

 

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/lapa/files/2015/11/anexo-norm.pdf
http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/lapa/files/2015/11/visitas-tecnicas.pdf
http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/lapa/files/2015/11/modelo-plano-ensino-2018.pdf
http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/lapa/files/2015/11/registro-evento-atividade-academica.pdf
http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/lapa/files/2015/11/registro-evento-atividade-academica.pdf
http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/lapa/files/2015/11/FORM.-DE-ATENDIMENTO-DISCENTE.pdf


POLÍTICAS DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO 

  

Programa de Tutoria Acadêmica – acesse aqui a normatização 

Programa de Monitoria de Ensino – Acesse aqui a normatização 

Programa de Nivelamento – Acesse aqui a normatização 

Política de Qualidade do Ensino – Acesse aqui a normatização 

 

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/lapa/files/2015/11/regulamento-tutoria.pdf
http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/lapa/files/2015/11/regulamento-monitoria.pdf
http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/lapa/files/2015/11/PRONAP_PROGRAMA_DE_NIVELAMENTO_DA_APRENDIZAGEM.pdf
http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/lapa/files/2015/11/pol%C3%ADtica-qualidade-ensino.pdf

