
Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
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Reitoria

Portaria Normativa 9/2021 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 14 de julho de

2021

Dispõe sobre os procedimentos de Equivalência de Notas do

ENEM para Histórico Escolar em situações especiais.  

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO, no uso das suas

atribuições delegadas pelo Decreto de 25 de abril de 2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página 01,

e de acordo com as disposições con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112/1990,

CONSIDERANDO:

- as demandas extraordinárias advindas em virtude da pandemia de Covid-19;

- que as medidas apresentadas como solução para a declaração de conclusão de ensino médio dos alunos

demonstraram a necessidade de estabelecimento de ato norma vo que tornasse possível a realização de

equivalência entre a pontuação ob da no ENEM e a nota atribuída aos referido alunos nos registros acadêmicos;

- a necessidade de ajuste entre as pontuações estabelecidas entre o ENEM e o IF Baiano, de modo a viabilizar o

registro de aprovação dos estudantes nos sistemas da ins tuição; e

- o teor da NOTA n. 00024/2021/PFIFBAIANO/PFIFBAIANO /PGF/AGU,

RESOLVE:

Art. 1º Para fins de emissão de histórico escolar dos alunos e alunas que aderiram aos disposi vos das portarias 1,

2, 3, 4, 5 e 6/2021, nas pontuações ob das no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) compreendidas entres 450

e 600, será atribuída a nota 6,0. 

Art. 2º Para todas as outras pontuações, deve ser feita a divisão da nota por 100, u lizando apenas uma casa

decimal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigar na data de sua assinatura.
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