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Chamada Interna para Processo Avaliativo de estudantes regularmente 

matriculados no último período dos Cursos da Educação Profissional Técnica 

Integrada ao Ensino Médio, Campus Valença, requisitantes da Certificação do 

Ensino Médio, conforme Portaria Normativa 4/2021 – RET – GAB/RET/IFBAIANO 

 

O Grupo de Trabalho (GT) responsável pela elaboração, aplicação e correção do 

instrumento avaliativo para emissão de declaração de conclusão do Ensino Médio, em 

caráter excepcional, em função da pandemia do COVID-19, designada pela PORTARIA 

27/2021 - VAL-GAB/VAL-DG/RET/IFBAIANO, de 21 de maio de 2021- no uso das 

atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, divulga a Chamada Interna 

para realização da Avaliação Interna de estudantes matriculados no último período regular 

dos Cursos da Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio do IF Baiano, 

requisitantes da Certificação do Ensino Médio, conforme Portaria Normativa 4/2021 - 

RET- GAB/RET/IFBAIANO, de 26 de abril de 2021. 

 

1. DO OBJETO. 

 

1.1 Esta Chamada Interna tem por objetivo Normatizar o procedimento de Avaliação 

Interna para Certificação do Ensino Médio no âmbito do IF Baiano (Campus Valença), 

em caráter excepcional, em função da pandemia da COVID-19, conforme o disposto 

na Portaria Normativa 4/2021 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 26 de abril de 2021. 

 

2. DOS REQUISITOS 

  

2.1 Para realizar a Avaliação, o estudante deve: 

a) Estar matriculado no último período regular dos Cursos da Educação Profissional Técnica 

Integrada ao Ensino Médio do IF Baiano (Campus Valença); 

b) Ter sido aprovado em exames e/ou vestibulares e convocado para ingresso em curso 

superior de instituições públicas e/ou privadas. 

c) Solicitar à Secretaria de Registros Acadêmicos (secretaria@valenca.ifbaiano.edu.br) a 

declaração para conclusão do Ensino Médio conforme artigo 4º da Portaria Normativa 4/2021 

- RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 26 de abril de 2021. 

  

 

3. DA AVALIAÇÃO INTERNA DE CERTIFICAÇÃO DO ENSINO MÉDIO 



 

3.1 O Instrumento Avaliativo Interno que visa à Certificação do Ensino Médio será 

composto por 40 questões objetivas, sendo 10 questões de cada área do conhecimento 

(Ciências da natureza e suas tecnologias, Ciências humanas e suas tecnologias, 

Linguagens, códigos e suas tecnologias e Matemática e suas tecnologias) e uma prova 

de Redação com tema voltado às atualidades. Cada área do conhecimento terá uma 

totalização máxima de 1000 pontos. A prova de Redação terá pontuação máxima de 

1000 pontos. 

 

3.2 Para a elaboração do instrumento avaliativo, o GT deverá considerar como base a 

Matriz de Referência definida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira- INEP. 

 

3.3 O estudante, para ser considerado aprovado na avaliação, deverá alcançar o seguinte 

desempenho: 

 

3.3.1 o mínimo de 450 pontos em cada área de conhecimento (Ciências da natureza e 

suas tecnologias, Ciências humanas e suas tecnologias, Linguagens, códigos e suas 

tecnologias e Matemática e suas tecnologias); e 

 

3.1.2 o mínimo de 500 pontos na prova de Redação.  

 

4. DA REALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO AVALIATIVO INTERNO, DATA, 

HORÁRIO E LOCAL 

 

4.1 O Instrumento avaliativo será aplicado em caráter contínuo (a partir da solicitação dos 

(as) discentes, respeitando as orientações contidas na Portaria  Normativa 4/2021 - 

RET- GAB/RET/IFBAIANO, de 26 de abril de 2021) e por meio do   Ambiente Virtual 

de Aprendizagem - Moodle do IF Baiano, de acesso exclusivo aos estudantes 

matriculados no Campus Valença. O aluno deverá responder esse instrumeno 

conforme as orientações descritas nesse ambiente virtual. 

 

4.2 A Atividade avaliativa terá duração total de 3 horas e 30 minutos. 

4.3 Todas as informações, orientações, cronogramas e resultados serão publicados na página 

do IF Baiano Campus Valença (https://www.ifbaiano.edu.br/unidades/valenca). É de 

responsablidade do estudante o acompanhamento dos trâmites.  

 

 

5 DO CRONOGRAMA 

 

Aplicação da Atividade avaliativa interna de 

Certificação do Ensino Médio 

 48 horas após a 

solicitação feita pelo 

discente 

Resultado Preliminar da Atividade 

avaliativa interna de Certificação do 

Ensino Médio 

24 horas após a 

realização da 

Atividade avaliativa 

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


 

 

5.1 O resultado final será homologado decorridos 3 (três) dias da publicação do resultado 

preliminar ou havendo recurso(s), após o(s) respectivo(s) julgamento(s) e ciência ao(s) 

interessado(s). 

 

6 DO RECURSO 

 

6.1 Caberá recurso pelo estudante que se sentir prejudicado no resultado de desempenho 

da avaliação à Direção Geral, que será responsável por analisar e decidir em um prazo 

de até 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento do recurso. 

 

6.2 O recurso com a fundamentação e os dados pessoais do estudante deverá ser 

encaminhado por ele ao e-mail do Gabinete da Direção Geral do Campus Valença 

(gabinete@valenca.ifbaiano.edu.br), no prazo de 3 (três) 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 DO RESULTADO 

 

7.1 Os resultados serão disponibilizados no sítio eletrônico: 

(https://www.ifbaiano.edu.br/unidades/valenca).  

 

 

8 DISPOSIÇÕES FINAIS  

8.1 Os casos omissos serão analisados pelo Diretor Geral do Campus Valença do IF Baiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Interposição de Recursos do Resultado 

Preliminar 

Prazo de 72 horas 

após a divulgação do 

Resultado preliminar 

Resultado Final da Atividade avaliativa 

interna de Certificação do Ensino Médio 

Após os três dias da 

data de interposição 

do recurso 

mailto:gabinete@valenca.ifbaiano.edu.br
https://www.ifbaiano.edu.br/unidades/valenca

