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                                     Missão do IF Baiano: 
 

“Oferecer educação profissional de 

qualidade, pública e gratuita, em todos os 

níveis e modalidades, preparando pessoas 

para o pleno exercício da cidadania e 

contribuindo para o desenvolvimento social e 

econômico do país, através de ações de 

ensino, pesquisa e extensão.” 



Prezado(a) Estudante, 

 

Seja bem-vindo(a) ao IF Baiano Campus Santa Inês! 

Temos grande satisfação em tê-lo(a) como estudante desta 

Instituição. Desejamos que você possa trilhar a sua 

trajetória acadêmica em nosso Campus da melhor forma 

possível de modo que venha contribuir de maneira relevante 

para o seu desenvolvimento como pessoa e profissional.  

Você está recebendo o Manual do Estudante! Neste 

você encontrará informações básicas que o auxiliarão e 

orientarão em seu dia a dia no Campus Santa Inês. É de 

grande importância que você leia com atenção este guia para 

que conheça como o Campus funciona, os setores que o 

compõe, a quem você deve procurar para dirimir as suas 

dúvidas e quais as premissas de convivência que contribuirá 

para que tenhamos boas relações entre nós e um bom 

desenvolvimento em seu processo de aprendizagem. Partilhe 

este documento com os responsáveis por você para que eles 

também possam acompanhar o seu percurso acadêmico. 

Esperamos que sua participação no Campus Santa Inês 

contribua de maneira significativa em sua vida e que você 

aproveite ao máximo essa jornada conosco!  

 

Um abraço! 

 

Da Equipe IF Baiano Campus Santa Inês 
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1 COISAS QUE TODO  ESTUDANTE DO CAMPUS SANTA 

INÊS DEVE SABER 

 

1.1 Saiba onde você está. Que Instituição é essa? 

 

Geralmente antes de escolhermos uma Instituição de Ensino 

para nos matricularmos é importante conhecermos sobre sua 

origem, seus valores e objetivos. Provavelmente você já conhece 

um pouco sobre o IF Baiano, mas aqui apresentamos um pouco 

mais sobre essa Instituição e reforçarmos o seu sentimento de 

pertencimento ao IF Baiano Campus Santa Inês. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Baiano é uma autarquia criada pela Lei Nº Lei 11.892, em 29 de 

dezembro de 2008, a partir da integração das Escolas 

Agrotécnicas Federais da Bahia e das Escolas Médias de 

Agropecuária Regional da CEPLAC (Comissão Executiva do Plano 

da Lavoura Cacaueira).  

O Instituto Federal Baiano tem como missão oferecer 

educação profissional de qualidade, pública e gratuita em todos 

os níveis e modalidades, preparando pessoas para o pleno 

exercício da cidadania e contribuindo para o desenvolvimento 

social e econômico do país, através de ações e ensino, pesquisa e 

extensão.  

O IF Baiano atualmente se encontra em 14 municípios na 

Bahia: Alagoinhas, Bom Jesus da Lapa, Catu, Governador 

Mangabeira, Guanambi, Itaberaba, Itapetinga, Santa Inês, 

Senhor do Bonfim, Serrinha, Teixeira de Freitas, Uruçuca, 

Valença e Xique-Xique. A Reitoria, unidade gestora central, fica 

em Salvador. 
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1.2 O Campus Santa Inês 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O IF Baiano Campus Santa Inês está localizado na Região 

Sudoeste do Estado da Bahia, dentro da mesorregião Centro Sul 

Baiano, entre o litoral sul e a Chapada Diamantina. A altitude local 

é de 389 metros acima do nível do mar, o clima é semiárido com 

temperatura mínima de 12ºC e máxima de 32ºC. O Campus Santa 

Inês está inserido no Vale do Jiquiriçá, localizando-se às margens 

da Rodovia BR 420 (Rodovia Santa Inês- Ubaíra), Km 2,5, 

distando 3km da sede municipal. 

 

O IF Baiano Campus Santa Inês atualmente oferece Cursos 

Técnicos em Agropecuária, Alimentos e Zootecnia Integrados ao 

Ensino Médio; Curso Técnico em Informática Subsequente ao 

Ensino Médio; Cursos de Graduação em Licenciatura em 

Geografia, Licenciatura em Ciências Biológicas e Bacharelado em 

Zootecnia, além de Cursos Técnicos de Ensino à Distância – EAD. 
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1.3 De olho no tempo!  

 

O ano letivo 2017 no IF Baiano Campus 

Santa Inês começa no dia 03 julho de 

2017 e termina em 19 de abril de 2018. 

Este período é organizado em três 

trimestres.  

 

Organize seu tempo de estudo e não 

deixe para estudar apenas no final. 

 

 Início do ano Letivo: 03/07/2017 

 I Trimestre: 03/07 a 25/09/2017 

 II Trimestre: 26/09 a 22/12/2017 

 III Trimestre: 25/01 a 19/04/2018 

 Férias: 26/12/2017 a 24/01/2018 

 Término do Ano Letivo: 19/04/2018 

 Estudos e Provas de Recuperação: 20/04 a 03/05/2018 

 

Para ter o acesso ao Calendário Acadêmico 2017 na íntegra, 

acesse: http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/santaines 

 

 

1.4 De olho no horário! 

 

Você está em uma escola de turno integral, então, atente-se 

aos horários das aulas, início e término de cada uma. No período 

da manhã, as aulas têm início às 07h30min e término às 11h50min 

e no período da tarde às 13h30 e término às 17h50min. 

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/santaines
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Verifique seu horário no mural e acompanhe sempre, pois, 

podem ocorrer alterações. Acompanhe também os horários de 

reposições. 

 

 

1.5 Seu visual é o IF Baiano Campus Santa Inês! 

 

Comparecer uniformizado é 

imprescindível, pois garante sua 

segurança e sua identificação como 

estudante do IF Baiano.  

 

Lembre-se que o uniforme é padronizado. 

Portanto, não vale criar moda, isto é, 

estilizar os uniformes. 

 

 

1.6 Perdeu alguma coisa? Veja o que fazer 

 

Se você vier a perder algum material dentro da Instituição, 

no momento em que for encontrado, este será encaminhado para 

a sala da Coordenação de Assuntos Estudantis. Caso você 

encontre algo que não é seu, entregue-o na Coordenação de 

Assuntos Estudantis para que seu dono possa reencontrá-lo. 

Acreditamos que você gostaria que fizesse o mesmo por você, não 

é mesmo? Mas lembre-se: O IF Baiano Campus Santa Inês não 

se responsabiliza por objetos dos estudantes, portanto cuide 

bem do seu material para não vir a ter problemas. 
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1.7 Faltar as aulas pode? Quando? 

  

Estar no Campus todo dia e frequentar todas as aulas é 

necessário para seu aprendizado. Para ser aprovado você deve ter 

no mínimo 75% de frequência anual. 

 

A justificativa de faltas ocorrerá somente em caso de 

doenças infectocontagiosas, traumatismos e síndromes diversas 

(Decreto-Lei nº 1.044/69) ou em caso de licença maternidade 

(Lei Federal nº 6.202/75).  

 

 

1.8 Está precisando de ajuda? Surgiu a dúvida? Saiba a quem 

recorrer. 

O IF Baiano Campus Santa 

Inês internamente é 

organizado em diretorias, 

coordenações, setores e 

núcleos. Conheça um pouco 

sobre aqueles que 

desenvolvem ações mais 

diretas ao estudante e a quem 

você poderá recorrer quando precisar. 

 

CAE: Coordenação de Assuntos Estudantis: Responsável pelo 

atendimento ao estudante e implementação das normas 

disciplinares, de residência e do refeitório. 

Coordenador: Ângelo Francisco Andrade 
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CE: Coordenação de Ensino. Coordena as ações de ensino, 

acompanhamento, atende alunos e docentes. 

Coordenadora: Profa. Adriana Conceição 

 

Coordenadores de Cursos: São responsáveis pela coordenação 

didático-pedagógica dos cursos. Acompanham e zelam pelo 

cumprimento das atividades acadêmicas a serem desenvolvidas no 

curso. 

 

NAPNE: Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades 

Específicas (dificuldades de aprendizagem, altas 

habilidades/superdotação). Responsável pelas ações de inclusão 

no Campus. 

Responsável: Prof. Wasley Santos 

 

NAPSI: Núcleo de Atendimento Pedagógico e Psicossocial. 

Responde pelo atendimento aos estudantes no que diz respeito às 

dificuldades de aprendizagem, adaptação, socialização e 

organização da Política de Assistência Estudantil (repasse de 

auxílios aos estudantes). 

Responsáveis: Nívia Barreto – Assistente Social  

                Meirelande Rocha - Psicóloga 

 

NAPEA: Núcleo de Apoio ao Processo de Ensino e Aprendizagem 

Permanência e Êxito ao Educando. Realiza assessoria pedagógica 

aos cursos ofertados pela instituição, atende estudantes nas 

questões referentes ao processo de aprendizagem. Atende pais e 

responsáveis. 

Responsáveis: Pedagogas: Nelian Costa e Arlene Luttigards 
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Técnicas em Assuntos Educacionais: Merilande Eloi e Viviane 

Leporace 

 

SRA: Secretaria de Registros Acadêmicos – Setor responsável 

pelos registros acadêmicos dos cursos. É neste setor que o 

estudante, mediante requerimento, poderá solicitar: atestado de 

matrícula, segunda chamada de avaliações, justificativa de faltas, 

trancamento e cancelamento de matrícula, atividade domiciliar, 

histórico escolar, dentre outros documentos que fazem parte da 

vida acadêmica do estudante.  

Responsável: Rosangela Lima de Neves Rodrigues  

 

BIBLIOTECA: A biblioteca conta com acervo que o estudante 

poderá utilizar para realizar as suas pesquisas, aprofundar o seu 

conhecimento, consultar e pesquisar na internet. Para realizar 

empréstimo de materiais bibliográficos o estudante precisa fazer 

o cadastro na biblioteca, sendo necessário estar com matrícula 

ativa e foto.  

 

REPROGRAFIA: A reprografia presta serviços de xerox e 

impressão. Para cada serviço é cobrada uma taxa, exceto para os 

estudantes que possuem auxílio xerox e impressão. 
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2 O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A ORGANIZAÇÃO 

DO PROCESSO PEDAGÓGICO 

 

Toda Instituição tem documentos 

que normatizam e organizam o 

processo didático-pedagógico. No IF 

Baiano este documento é denominado 

de Organização Didática dos Cursos 

da Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio.  

 

Apresentaremos para você um resumo das principais normas 

que influenciam diretamente a atividade discente. Mas você pode 

ter acesso a todo o documento na página do Campus, acessando 

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/santaines 

 

 

2.1 O que é renovação de matrícula? O que devo fazer para 

renová-la? 

 

A matrícula será renovada e terá validade por um período 

letivo em conformidade com as normas da Instituição. A não 

renovação, dentro do prazo estabelecido, sem justificativa legal 

caracterizará abandono de curso. 

A renovação da matrícula do estudante reprovado por 

desempenho por duas vezes consecutivas, no mesmo período do 

curso, fica condicionada a um parecer favorável do Conselho de 

Curso. 

 

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/santaines
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2.2 Quando o estudante pode perder o direito à renovação de 

matrícula?  

 

 Quando deixar de se matricular em um ou mais períodos 

letivos;  

 For reprovado, por duas vezes consecutivas no mesmo 

período letivo do curso e a Direção de Ensino, com base no 

parecer do Conselho de Curso, for contrária à renovação da 

respectiva matrícula; 

 Tiver transcorrido o prazo máximo fixado para a 

integralização do curso; 

 Comprovada irregularidade na matrícula; 

 Em decorrência de motivos disciplinares que resultem em 

desligamento da Instituição. 

 

 

2.3 Precisa se transferir de Instituição? Saiba o que fazer 

 

As solicitações para a matrícula de 

estudantes de transferência interna 

ou externa serão realizadas 

conforme o prazo estabelecido nos 

Calendários Acadêmicos dos Campi 

do IF Baiano. Entendemos por 

transferência interna aquela 

ocorrida entre os Campi, no âmbito do IF Baiano, e, por 

transferência externa, a de outra instituição pública da EPTNM 

para o IF Baiano, considerando a existência de vagas residuais, 

publicadas em Edital específico. 
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No caso de solicitações de transferência de estudante do 

IF Baiano para outras Instituições de Ensino, caberá a SRA 

expedir a documentação pertinente, cancelando automaticamente 

a matrícula do estudante no IF Baiano. 

 

 

2.4 Posso mudar de turma ao longo do curso? 

 

Poderá haver troca de turma para estudantes de um mesmo 

curso em função de atendimento a questões de ordem pedagógica 

ou questões de ordem administrativa e disciplinar. 

A decisão para troca de turma será tomada pela Direção de 

Ensino, após parecer do Conselho de Curso, com acessão da 

Coordenação de Ensino. 

 

 

2.5 Quando acontece trancamento de matrícula, cancelamento 

e desligamento? 

 

Poderá ser concedido o trancamento 

de matrícula por um período letivo, 

mediante análise do Conselho de Curso 

e da Coordenação de Ensino. 

O cancelamento de matrícula poderá 

ser feito mediante requerimento do 

estudante ou por iniciativa da 

Instituição. 

O desligamento é a situação em que ocorre o afastamento 

definitivo do aluno, resultando em cancelamento de sua matrícula. 
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2.6 O que é exercício domiciliar? Quem tem direito a ele? 

 

Terá direito a requerer exercício domiciliar a estudante 

gestante, mediante atestado, acompanhado de laudo médico e o 

estudante com incapacidade física relativa, temporária, 

incompatível com a frequência aos trabalhos escolares.  

A aluna gestante poderá pleitear o exercício domiciliar por 

um período de três meses, contado a partir do oitavo mês de 

gestação. 

O exercício domiciliar deverá resguardar a qualidade do 

trabalho acadêmico e será concedido dentro das possibilidades 

da Instituição. 

 

 

2.7 O que significa “horário de atendimento ao estudante”? 

 

O atendimento tem por objetivo acompanhar 

individualmente o processo de ensino-aprendizagem dos 

estudantes regularmente matriculados. 

Compete à Coordenação de Ensino, junto ao docente, definir 

o cronograma de atendimento. 

O exercício de atendimento é uma atividade exclusiva dos 

docentes do quadro da Instituição. 

A Organização apresenta as atribuições dos docentes no 

processo de atendimento: acompanhar o desempenho do 

estudante nas atividades didáticas, auxiliando-o a identificar e 

solucionar possíveis pontos deficitários na sua formação e no seu 

desempenho; elaborar e implementar planejamento para 

recuperação processual da aprendizagem; incentivar o estudante 
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a aprofundar conhecimentos nas áreas de interesse. 

É dever do estudante comparecer ao atendimento quando 

recomendado pelo docente ou equipe técnico-pedagógica. 

 

 

2.8 Como é feita a avaliação da aprendizagem nos cursos 

integrados? 

 

As atividades avaliativas são formas de perceber o que você 

aprendeu. O aprender envolve escrever, falar, interpretar, 

argumentar, comparar, relacionar, apresentar, analisar, sintetizar 

e outras tantas habilidades que serão desenvolvidas. Mostre 

sempre o seu melhor, esforce-se desde o início! 

 

A aprendizagem será avaliada no processo, durante o 

desenrolar do trimestre. Por isso, vários instrumentos avaliativos 

serão aplicados, porque será natural o professor solicitar a 

qualquer momento que demonstrem o que aprenderam. 

 

Para cada instrumento avaliativo a ser aplicado, o professor 

informará os critérios, ou seja, de que modo você ou sua equipe 

(se o trabalho for em grupo) deverá realizar a avaliação. Preste 

atenção nesses critérios, pergunte sempre sobre eles, pois 

quanto mais você entender e atendê-los maior será a 

demonstração de seu aprendizado. 
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Não será permitida a 

realização de mais que duas 

avaliações, de componentes 

curriculares diferentes, por 

dia, cabendo à Coordenação 

de Ensino analisar os casos 

específicos.  

 

O desempenho acadêmico 

dos estudantes 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. 

 

O estudante terá direito à revisão da avaliação, através de 

requerimento a SRA, no prazo de até dois dias úteis, após a 

divulgação do resultado.  

 

Ao estudante que faltar a qualquer das avaliações da 

aprendizagem, será garantido o direito à segunda chamada no 

prazo de até um dia útil, após o término do afastamento, desde 

que comprovado através de documentos. 
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2.9 O que é segunda chamada? Quem tem direito?  

 

É uma nova possibilidade que é dada ao estudante que faltou 

a qualquer das avaliações da aprendizagem, desde que comprove 

através de documentos, uma das seguintes situações: 

 problema de saúde; 

 obrigações com o Serviço Militar; 

 pela comprovação do exercício do voto (um dia anterior e 

um dia posterior à data da eleição, se coincidentes com a 

realização da prova); 

 convocação pelo Poder Judiciário ou pela Justiça Eleitoral; 

 cumprimento extraordinário de horário de trabalho 

devidamente comprovado através de documento oficial da 

empresa; 

 viagem, autorizada pela Instituição, para representá-la em 

atividades desportivas, culturais, de ensino, extensão ou 

pesquisa; 

 acompanhamento de parentes (cônjuge, pai e filho) em caso 

de defesa da saúde; 

 falecimento de parente (cônjuge e parentes de primeiro 

grau), desde que a avaliação se realize em um período de até 

oito dias corridos após a ocorrência; e 

 outras situações devidamente avaliadas pela Coordenação 

de Ensino. 
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3 COMO ACONTECE O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO? 

 

O estudante que obtiver 

média menor que 6,0 (seis) 

em quaisquer dos 

componentes curriculares, 

ao final de cada unidade 

didática, terá direito a 

estudos de recuperação da 

aprendizagem, sendo, ao 

final, submetido a uma 

reavaliação. 

 

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. 

 

Não terá direito à avaliação de recuperação da 

aprendizagem o estudante que não realizou as atividades 

avaliativas durante o bimestre. 

 

O estudante que for submetido ao processo de recuperação 

deverá ter conhecimento desse processo no mínimo de 72 

(setenta e duas) horas, antes de serem aplicados quaisquer 

instrumentos avaliativos de recuperação da aprendizagem. 
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3.1 Não conseguiu aprovação por média ao final do ano letivo? 

Você ainda pode fazer a 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. 

 

Deverá ser respeitado o prazo mínimo de três dias úteis, 

entre a divulgação da média e a realização da avaliação final, 

considerando o Calendário Acadêmico. 

 

Para efeito de cálculos, considerar-se-á a fórmula a seguir 

discriminada: 

 

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

10 

MF é a Média Final. 

MD é Média Obtida na disciplina. 

RF é a Nota Obtida na Recuperação Final. 

 

O estudante será aprovado se obtiver o mínimo de 5,0 

(cinco), como média final, obtida após a recuperação final. Os 

estudantes que não alcançarem a média mínima para aprovação 

serão encaminhados ao Conselho de Classe Final, mediante 

critérios definidos por esta Organização Didática e normas 

específicas. 
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3.2 Sua participação nos Conselhos de Classe 

 

A cada unidade letiva é realizada o Conselho de Classe. Neste 

conselho, há participação do Diretor de Ensino; Coordenador de 

Ensino; Coordenadores dos Cursos; Todos os docentes da turma; 

representantes da Equipe Técnica Pedagógica; Responsável pela 

Unidade de Atendimento ao 

Educando; representante da 

SRA; dois estudantes da turma, 

como representantes. 

 

A participação do representante 

de turma ocorrerá apenas 

durante os Conselhos 

Diagnóstico (I trimestre) e 

Prognóstico (II trimestre). 

 

 Conselho de Classe Diagnóstico e Prognóstico (I e II 

trimestres) – para diagnosticar e prognosticar o processo 

pedagógico em desenvolvimento; 

 

 Conselhos de Classe Final – para avaliar, respectivamente, em 

dois momentos sucessivos, o processo pedagógico desenvolvido 

e o desempenho dos estudantes ao final do processo. 
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3.3 Conselho de Classe Final. Quem tem direito? 

 

Terá direito ao Conselho de Classe Final 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; 

 

 

3.4 Nossos Canais de Comunicação 

                

Fique atento as informações veiculadas 

nos Murais da Sala de Aula, da 

Instituição e no site da escola.  Cada 

turma receberá um e-mail, o qual 

auxiliará na comunicação da turma com 

as coordenações, professores e setores.  

 

 

Telefones: (73) 3536-1210 / (73) 3536-1213 / (73) 3536-1214 

 

 

Desejamos uma trajetória de bons estudos e excelentes 

resultados! 
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