
5. CRONOGRAMA 

 

 

 

ATIVIDADE 

 

DATA 

Aplicação da Avaliação Interna de Certificação do 

Ensino Médio 

11/05/2022 

 

Resultado Preliminar da Avaliação Interna de 

Certificação do Ensino Médio 

18/05/2022 

 

Interposição de Recursos do Resultado Preliminar 21/05/22 a 23/05/22 

Resultado Final da Avaliação Interna de 

Certificação do Ensino Médio 24/05/2022 

 

 

6. RECURSO 

6.1. Caberá recurso pelo estudante que se sentir prejudicado no resultado de desempenho da avaliação à Diretoria 

Acadêmica, 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 da 

Diretoria Acadêmica do Campus (diretoriaacademicateixeira@ifbaiano.edu.br), no prazo 

de até 1 (um) dia a contar da publicação do resultado preliminar da avaliação. 

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

 

7. RESULTADO 

7.1. Os resultados serão disponibilizados no sítio eletrônico: 

https://www.ifbaiano.edu.br/unidades/teixeiradefreitas/ 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

contidas neste edital. 

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

estipuladas, não terá resultado admitido, o que inviabilizará os procedimentos de emissão de declaração de 

conclusão e aprovação dos conteúdos programáticos do Ensino Médio, conforme previsto na Portaria Normativa 

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

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

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

correção do instrumento avaliativo para emissão de declaração de conclusão do Ensino Médio. 

 

 

 

 

Teixeira de Freitas, 11 de maio de 2022. 
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