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EDITAL NºEDITAL Nº 03, D 03, DE 27 DE MAIO DE 2021E 27 DE MAIO DE 2021

CHAMADA INTERNA PARA AVALIAÇÃO DE ALUNOS DO ÚLTIMO PERÍODO REGULAR DOS CURSOS DA EDUCAÇÃOCHAMADA INTERNA PARA AVALIAÇÃO DE ALUNOS DO ÚLTIMO PERÍODO REGULAR DOS CURSOS DA EDUCAÇÃO

PROFISSIONAL TÉCNICA INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO, CAMPUS BOM JESUS DA LAPA, REQUISITANTES DAPROFISSIONAL TÉCNICA INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO, CAMPUS BOM JESUS DA LAPA, REQUISITANTES DA

CERTIFICAÇÃO DO ENSINO MÉDIOCERTIFICAÇÃO DO ENSINO MÉDIO

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO – O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO – CAMPUSCAMPUS BOM JESUS BOM JESUS

DA LAPADA LAPA, nomeado pela Portaria nº 446 de 19/03/2018, publicada no D.O.U. de 20/03/2018, Seção 2, página 54, e

de acordo com as disposições con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008; na Portaria nº 2.564/2018 – RET-

GAB/IFBAIANO, de 26/09/2018, e suas alterações; torna público o presente edital de Chamada Interna para

realização da avaliação interna de estudantes matriculados no úl mo período regular dos Cursos da Educação

Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio do IF Baiano, requisitantes da Cer ficação do Ensino Médio,

conforme Portaria Norma va 4/2021 - RET- GAB/RET/IFBAIANO, de 26 de abril de 2021, alterada pela Portaria

Norma va 6/2021 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 11 de maio de 2021.

1 DO OBJETO 1 DO OBJETO 

1.1 A presente Chamada Interna tem por obje vo norma zar o procedimento de Avaliação Interna para

Cer ficação do Ensino Médio no âmbito do IF Baiano - Campus Bom Jesus da Lapa, em caráter excepcional em

função da COVID-19, conforme o disposto na Portaria Norma va 4/2021 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 26 de abril

de 2021, alterada pela Portaria Norma va 6/2021 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 11 de maio de 2021.

2 AVALIAÇÃO INTERNA DE CERTIFICAÇÃO DO ENSINO MÉDIO2 AVALIAÇÃO INTERNA DE CERTIFICAÇÃO DO ENSINO MÉDIO

2.1 A Avaliação Interna de Cer ficação do Ensino Médio será composta por 40 questões obje vas, sendo 10

questões de cada área do conhecimento (ciência da natureza e suas tecnologias; ciências humanas e suas

tecnologias; linguagens, códigos e suas tecnologias; e, matemá ca e suas tecnologias) e uma prova de redação.

Cada área do conhecimento terá uma totalização máxima de 1.000 pontos. A prova de redação terá pontuação

máxima de 1.000 pontos.

2.2 Os conteúdos abordados no instrumento avalia vo terão como base a Matriz de Referência definida pelo

Ins tuto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

2.3 O estudante para ser considerado aprovado na avaliação deverá alcançar o seguinte desempenho:

a) maior que 400 pontos em cada área de conhecimento (ciência da natureza e suas tecnologias; ciências humanas



e suas tecnologias; linguagens, códigos e suas tecnologias; e, matemá ca e suas tecnologias); e 

b) o mínimo de 500 pontos na prova de redação.

3.    DAS INSCRIÇÕES3.    DAS INSCRIÇÕES

3.1 Poderão inscrever-se estudantes com matrícula e frequência regular no úl mo período le vo dos Cursos de

Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio do IF Baiano - Campus Bom Jesus da Lapa.  As inscrições

serão realizadas de forma, EXCLUSIVAMENTE, eletrônica por meio do link

<h ps://forms.gle/2x8TTcbkGHHXX12d9>, a ser disponibilizado no período de 31/05/2021 até às 23h59 do dia

02/06/2021.

4.    REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO INTERNA, DATA, HORARIO E LOCAL.4.    REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO INTERNA, DATA, HORARIO E LOCAL.

4.1   A avaliação será aplicada no dia 04/06/2021, às 08h00 da manhã, através do Ambiente Virtual de

Aprendizagem - Moodle do IF Baiano - Campus Bom Jesus da Lapa, de acesso exclusivo aos estudantes

matriculados, onde deverão respondê-la conforme orientações descritas no ambiente.

4.2 O estudante que não dispor de acesso à internet para realização da prova online, deverá formalizar

oficialmente através e-mail: <da@lapa.i aiano.edu.br>, para ter acesso a prova impressa em sua residência. 

4.3   A avaliação terá duração total de 4 horas (impressa ou online).

4.4 Todas as informações, orientações, cronogramas e resultados serão publicados na página do campus, no

sí o eletrônico: <h ps://www.i aiano.edu.br/unidades/lapa/>. É de responsabilidade dos estudantes o

acompanhamento dos trâmites.

5. CRONOGRAMA5. CRONOGRAMA

 ATIVIDADE ATIVIDADE DATADATA

Publicação da Chamada Interna para

realização da Avaliação Interna de Cer ficação

do Ensino Médio

27/05/2021

Recurso para Impugnação do edital 28/05/2021

Abertura de inscrição para Chamada Interna 31/05  a 02/06/2021

Publicação da lista de estudantes solicitantes

da Cer ficação do Ensino Médio
03/06/2021

Aplicação da Avaliação Interna de Cer ficação

do Ensino Médio
04/06/2021

Resultado Preliminar da Avaliação Interna de

Cer ficação do Ensino Médio
09/06/2021

Interposição de Recursos do Resultado

Preliminar
09/06 a 10/06/2021

Resultado Final da Avaliação Interna de

Cer ficação do Ensino Médio
14/06/2021

6 RECURSO6 RECURSO

6.1 O estudante que se sen r prejudicado no resultado de desempenho da avaliação  poderá interpor recurso



junto  à Direção-Geral que será responsável por analisar e decidir em um prazo de até 02 (dois) dias úteis, a contar

do recebimento, podendo ouvir, previamente, a Comissão se entender necessário.

6.2  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@lapa.i aiano.edu.br), no prazo de até 2 (dois) dias a contar da

publicação do resultado preliminar da avaliação. 

6.3    Os recursos encaminhados fora do prazo e sem fundamentação não serão analisados.

7.    RESULTADO7.    RESULTADO

7.1 Os resultados serão disponibilizados no sí o eletrônico: <h ps://www.i aiano.edu.br/unidades/lapa/>.

8.    DAS DISPOSIÇÕES GERAIS8.    DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 O ato de inscrição para este procedimento de chamada interna obriga o(a) candidato(a), a observar as normas

con das neste edital.

8.2 O(a) candidato(a) que, para inscrever-se neste edital, apresentar informações falsa e não atender às normas

es puladas, não terá resultado admi do, o que inviabilizará os procedimentos de emissão de declaração de

conclusão e aprovação dos conteúdos programá cos do ensino médio, conforme previsto na Portaria Norma va

4/2021 - RET- GAB/RET/IFBAIANO, de 26 de abril de 2021.1 alterada pela Portaria Norma va 6/2021 - RET-

GAB/RET/IFBAIANO, de 11 de maio de 2021.

8.3  Outras informações poderão ser solicitadas através do e-mail: <da@lapa.i aiano.edu.br>.

8.4 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos junto à Comissão responsável pela elaboração, aplicação e

correção do instrumento avalia vo para emissão de declaração de conclusão do Ensino Médio

Bom Jesus da Lapa, 27 de maio de 2021.

(Assinado eletronicamente)

GEÂNGELO DE MATOS ROSA

Diretor-Geral
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ANEXO IANEXO I

ÁREA TEMÁTICAÁREA TEMÁTICA  CONTEÚDOS CONTEÚDOS

Ciência da Natureza e suas Tecnologias Gené ca; Hereditariedade e sua importância nos diversos

Ramos da Biologia. Biotecnologia; Evolução Biológica das

Espécies; Ecologia e Influências Antrópicas, Eletrostá ca.

Eletrodinâmica. Campo Magné co. Força Magné ca.

Indução Magné ca. Tópicos de Física Moderna.

Representação das fórmulas estruturais das moléculas dos

compostos orgânicos, classes de compostos orgânicos,

isometria, introdução às reações orgânicas

Ciências Humanas e suas Tecnologias Cartografia, atmosfera e dinâmica climá ca, hidrografia

brasileira, litosfera e relevo terrestre, formações vegetais

no mundo e no Brasil, questões ambientais, guerra fria e

nova ordem mundial, globalização, comércio mundial e

blocos econômicos, geopolí ca mundial, geografia urbana,

indústria no mundo globalizado, transportes e

telecomunicações no Brasil, geografia da população,

agricultura, regionalização do espaço mundial e do Brasil, as

guerras mundiais e a Revolução Russa. totalitarismo,

fascismo e nazismo, revoluções e movimentos de

Independência na África e Ásia, era Vargas, ditadura militar

no Brasil: repressão e resistências. O Brasil pós- ditadura

militar

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias A expansão da linguagem digital (dimensões técnicas,

crí cas, cria vas, é cas e esté cas) nos processos de

engajamento e par cipação no universo escolar, cien fico e

profissional. correlação fonologia, morfologia, sintaxe e

semân ca no processamento de uma gramá ca específica.

Estudos literários: Os es los de época como retrato da

evolução cultural, social, discursiva e ideológica do Brasil



Matemá ca e suas Tecnologias Esta s ca, mul plicação de probabilidades, trigonometria,

análise de gráfico, funções (1º, 2º, exponencial),

matemá ca financeira, volume de sólidos geométricos,

sequências, geometria de coordenadas, geometria plana
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