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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 14 DE SETEMBRO DE 2018.

Define normas para Progressão Parcial em
caráter  extraordinário  para  os  cursos
técnicos de nível médio, forma integrada,
com  duração  de  quatro  anos,  do
IFBA/Campus Barreiras.

A  DIRETORA  GERAL  PRO  TEMPORE DO  INSTITUTO  FEDERAL  DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA/CAMPUS BARREIRAS, no
uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, e considerando:

• Que em 2016,  o  Instituto Federal  de Educação,  Ciência  e  Tecnologia da  Bahia –
Campus Barreiras (IFBA-Campus Barreiras) reformulou os Projetos Pedagógicos do
Curso (PPC) dos cursos técnicos de nível médio, forma integrada, alterando a duração
de 04 (quatro) para 03 (três) anos;

• Que  esta  Instrução  Normativa  estabelece,  em  caráter  extraordinário,  conforme
Processo 23.286.002135/2018-93, autorizado pela PROEN-DETEC.REI, (Despacho
0712647),  IFBA, normas para oferta  de disciplinas  para estudantes  em regime de
Progressão Parcial  para os cursos técnicos integrados com duração de 04 (quatro)
anos do IFBA-Campus Barreiras, extintos em 2016;

• Que  a  presente  Instrução  Normativa  atende exclusivamente aos  estudantes
regularmente matriculados nos cursos técnicos de nível médio, forma integrada, com
duração de 04 (quatro) anos, do IFBA-Campus Barreiras;

• Que a progressão parcial por série está prevista em Lei como uma opção da escola
para  a  recuperação  de  estudos,  regulamentada  internamente  para  atender  aos
estudantes do IFBA-Campus Barreiras.
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Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  (LDBEN) nº 9394/96, artigo 24,
Inciso III. 

“Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será
organizada de acordo com as seguintes regras comuns: 

(...) 

III  -  nos  estabelecimentos  que  adotam a  progressão  regular  por
série,  o  regimento  escolar  pode  admitir  formas  de  progressão
parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas
as normas do respectivo sistema de ensino”. 

• O que apresenta o Parecer da CNE/CEB 28/2000:

O parecer 1.132/97, do CEE/MG, que “Dispõe sobre a Educação
básica  nos  termos  da  LDBEN/96”  sob o  título  “REGIMES DE
PROGRESSÃO”, ensina que a “progressão parcial é procedimento
oferecido pela escola, com apoio no regimento escolar, que permite
ao aluno avançar  em componentes  curriculares  para os  quais  já
apresente,  comprovadamente,  domínio  de  conhecimento,
possibilitando-lhe  novas  oportunidades  de  estudos  naqueles
componentes nos quais apresente deficiências” 

• O que aduz o Parecer CNE/CEB 12/97:

"É claro, portanto, que entre essas “formas de progressão parcial” é
admitida  a  figura  da  “dependência”  da  lei  anterior.  Com  a
observação de que agora,  não se fala em limitação de “uma ou
duas disciplinas”. A regra será a estabelecida no regimento escolar
e “nas normas do respectivo sistema de ensino.”

• Que o Parecer do CNE/CEB 24/2003 considera “regular a possibilidade de programas
de estudo com vistas a recuperação de conteúdos sob a forma de Progressão Parcial
ou dependência sem que exija a obrigatoriedade de frequência”, bem como:

(...) “É especialmente relevante levar-se em conta que nos Regimes
de Progressão Parcial,  ou dependência o aluno já  frequentou as
atividades escolares letivas, quando não logrou êxito,  razão pela
qual não há porque se falar em descumprimento dos mínimos de
frequência”.

• Que  o  estudante  com  deficiência,  transtornos  globais  do  desenvolvimento,  altas
habilidades/superdotação  e  transtornos  de  aprendizagem,  além  das  normas
estabelecidas  nesta  Instrução  Interna,  são  atendidos  conforme  orientações  da
Resolução nº 30, de julho de 2016 – Política de Inclusão da Pessoa com Deficiência
e/ou outras Necessidades Específicas no âmbito do IFBA.



RESOLVE  editar a presente Instrução Normativa a fim de regulamentar a Progressão
Parcial dos Cursos Técnicos de Nível Médio, forma integrada, com duração de quatro
anos, do IFBA/Campus Barreiras.

Art.  1º  -  Progressão  Parcial  é  o  avanço  do discente  para  a  série  seguinte,  suprindo,
concomitantemente, a série para a qual foi promovido e o(s) componente(s) curricular
(es) objeto(s) da reprovação.

Parágrafo único. A Progressão Parcial será considerada como etapa equivalente à série
em que o aluno foi reprovado anteriormente. 

Art. 2º- O regime de Progressão Parcial tem como objetivo possibilitar ao discente as
condições favoráveis à superação das defasagens e dificuldades na aprendizagem. 

Art. 3º - A Progressão Parcial de que trata esta Instrução Normativa atenderá, em caráter
extraordinário, aos estudantes regularmente matriculados, a partir da 3ª série dos cursos
técnicos de nível médio, forma integrada, com matriz curricular de 04 (quatro) anos do
IFBA-Campus Barreiras.

Art. 4º - Terá direito à Progressão Parcial o discente que, após submeter-se às Avaliações
Finais e ao Conselho de Classe Final, permanecer em situação de reprovação em até, no
máximo, 03(três) disciplinas, desde que preservada a sequência do currículo. 

Parágrafo único.  O discente que não se enquadrar  no estabelecido no artigo 4º  desta
Instrução  Interna,  poderá  requerer  o  acréscimo  de  uma  disciplina  ao  limite  máximo
estabelecido, o qual será analisado pelo Conselho de Curso.

Art. 5º - O discente na condição de Progressão Parcial será conduzido à etapa seguinte,
podendo  vivenciar,  na(s)  disciplina(s)  pendente(s),  novas  atividades  com cronograma
próprio elaborado pelo professor responsável, e em acordo com a Coordenação do Curso
e com a Coordenação Técnico-Pedagógica (COTEP) sob a forma de Programa de Estudo
com os conteúdos necessários  à  construção dos conhecimentos não apreendidos,  sem
obrigatoriedade  de  cumprimento  dos  duzentos  dias  letivos  em  curso  (Parecer  CEB
24/2003). 

Parágrafo único. Nos estudos programados para discentes sujeitos à Progressão Parcial
serão levadas em consideração as dificuldades de aprendizagem detectadas no período
letivo anterior.

Art. 6º - A Progressão Parcial não se vincula aos dias letivos, à carga horária anual e à
frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do ano letivo em curso e sim ao
Programa de Estudos, podendo ser concluída em qualquer momento, tão logo o discente
demonstre superação das deficiências de aprendizagem evidenciadas mediante avaliação
do professor responsável, conforme Parecer CEB 24/2003.



Art.  7º.  -  Programa de Estudos é  o  planejamento  dos  conteúdos,  acompanhamento  e
avaliação do discente,  considerando-se aqueles matriculados no regime de Progressão
Parcial, conforme Anexo I.

Art.  8º. - Os procedimentos para efetivação do Programa de Estudos para Progressão
Parcial:

I – Levantamento dos discentes em regime de Progressão Parcial, sob a responsabilidade
da respectiva Coordenação de Curso;

II- Planejamento dos conteúdos, acompanhamento, avaliação e registro do desempenho
discente,  nas  atividades  desenvolvidas  na  Progressão  Parcial,  de  responsabilidade  do
professor da respectiva disciplina, com assessoramento da COTEP;

III- Implementação de mecanismos e estratégia para efetivação do Programa de estudos
da Progressão Parcial, sob responsabilidade da Coordenação de Curso e COTEP.

Art.  9º  -  Os estudos  de disciplina(s)  em que o discente  não obteve  aprovação serão
desenvolvidos,  obrigatoriamente,  no  período  letivo  subsequente  ao  da  ocorrência  da
Progressão Parcial,  podendo ocorrer  no mesmo turno,  ou em turno oposto ao qual  o
discente se encontra regularmente matriculado. 

Art. 10 - Será considerado reprovado na Progressão Parcial, o discente que:

I - Não desenvolver as atividades referentes à Progressão Parcial; 

II  –  Não  alcançar  média  final  igual  ou  superior  a  6,0  (seis),  conforme  Organização
Didática vigente.

Parágrafo único. Como a progressão parcial é considerada como etapa equivalente à série
em que o aluno foi reprovado anteriormente, o discente que se enquadrar no caput deste
artigo,  perderá  direito  à  renovação  de  matrícula  conforme  artigo  19  da  Organização
Didática vigente.

Art. 11 - Os estudos de Progressão Parcial poderão ser desenvolvidos: 

I - No ano letivo subsequente da ocorrência da Reprovação, concomitantemente à série
para a qual o discente foi promovido. 

II - Em regime especial, no período de férias escolares, após o término do ano letivo da
ocorrência da reprovação.

Parágrafo único - Considerando-se a disponibilidade de professores para o atendimento
no  período  de  férias  escolares,  a  progressão  parcial  terá  prioridade  sobre  as  demais
ofertas/demandas da Instituição.



Art.  12  -  Os  procedimentos  para  efetivação  do  Programa  de  Estudos  da  Progressão
Parcial dar-se-á mediante: 

I - Levantamento dos discentes e disciplinas em Regime de Progressão Parcial,  sob a
responsabilidade da respectiva Coordenação do Curso/Departamento de Ensino Técnico/
Direção de Ensino. 

II - Planejamento dos conteúdos, acompanhamento, avaliação e registro do desempenho
do discente,  nas  atividades  desenvolvidas  na  Progressão  Parcial,  de  competência  dos
professores das respectivas disciplinas, com o assessoramento da Coordenação Técnico-
Pedagógica (COTEP).

III  -  Implementação  de  mecanismos  e  estratégias  para  a  efetivação  do  Programa  de
Estudos  da  Progressão  Parcial,  sob  a  responsabilidade  da  Coordenação  do  Curso,
professores responsáveis e COTEP.

Art. 13 - Para o Planejamento dos conteúdos, acompanhamento e avaliação do discente
em  regime  de  Progressão  Parcial  será  considerado  a  carga  horária  mínima  de  50%
(cinquenta por cento) da carga da disciplina, conforme previsto no PPC do Curso.

Art. 14 - Para o Planejamento dos conteúdos, acompanhamento e avaliação das Pessoas
com Deficiência é regulamentado pela Inclusão da Resolução 30.

Art. 15 - A avaliação da aprendizagem do discente em Progressão Parcial, realizada pelo
professor responsável, segue as orientações do Artigo 52 da Organização Didática dos
Cursos Técnicos de Nível Médio da Educação Profissional do CEFET-BA.

Art.  16  -  Será  considerado  aprovado  na(s)  disciplina(s),  o  discente  em  Regime  de
Progressão  Parcial,  que  obtiver  como  resultado  da(s)  avaliação  (ões),  a  média
estabelecida na Organização Didática dos Cursos de Educação Profissional Técnica de
Nível Médio do CEFET-BA. 

§1º - O discente que não atingir a média estabelecida terá direito a recuperação, conforme
a Organização Didática dos Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio do
CEFET-BA.

§2º  -  O Certificado de  Conclusão só será  expedido quando o  discente  for  declarado
aprovado em todos os componentes curriculares, inclusive no Programa de Estudos da
Progressão Parcial.

Art. 17 - Os resultados finais obtidos pelo discente em Regime de Progressão Parcial,
quando  favoráveis,  implicam  ao  Campus  Barreiras atualizar  os  registros  em  sua
documentação escolar, em qualquer época do ano letivo em curso. 

Art. 18 A Coordenação de Registros Escolares (CORES) do Campus Barreiras deverá
proceder  ao  registro  da  situação  do discente  no  Histórico  Escolar  de  acordo  com as
seguintes orientações: 



I  -  Quando o discente for  promovido em Regime de Progressão Parcial:  registrar  na
situação do ano letivo em que o aluno foi reprovado: “Progressão Parcial”; registrar no
campo de observações: “Promovido(a) em regime de Progressão Parcial nos termos da
Instrução Interna nº __, de __/__/____, ficando retido no(s) componente(s) curricular(es)
de  ________,  ________  e  ________,  referente(s)  ao  __º  ano  do  Curso  Técnico  em
_____________ Integrado ao Ensino Médio, no ano de ____”. 

II  -  Quando o discente  já  tiver  concluído a(s)  disciplina(s)  da Progressão Parcial:  as
disciplinas em que o aluno foi retido deverão constar na série seguinte acompanhada de
(*), onde serão registradas as médias finais obtidas na Progressão Parcial; no campo de
observações  deve  ser  registrado:  “Aprovado(a)  ou  Reprovado(a)  em  Regime  de
Progressão Parcial nos termos da Instrução Interna Nº. ___ de ___/___/___. 

Art. 19 - Em caso de transferência, deve-se anexar ao Histórico Escolar um documento
com a  situação  de  estudos  do  discente  sujeito  à  Progressão  Parcial,  indicando-se  os
procedimentos  adotados  pela  instituição,  conclusos  ou  não,  através  de  relatório
circunstanciado pelo Conselho de Curso.

Art.  20 -  O discente em situação de Progressão Parcial  que solicitar  transferência  do
IFBA -  Campus  Barreiras  estará  sujeito  às  normas  da  instituição  para  a  qual  for
transferido. 

Art. 21 - Os casos omissos serão resolvidos pelos Conselhos de Curso, IFBA/Campus
Barreiras.

Art.  22  –  Integra  esta  Instrução  Normativa  o  Anexo  I  –  Programa  de  Estudos  de
Progressão parcial. 

Art. 23 - Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data da sua publicação.

Dicíola Figueirêdo de Andrade Baqueiro
Diretora Geral Pro tempore

IFBA/Campus Barreiras



Anexo I

PROGRAMA DE ESTUDOS DE PROGRESSÃO PARCIAL

IDENTIFICAÇÃO

Eixo Tecnológico: 

Curso:

Forma: Integrada

Componente Curricular:

Ano: Série: Carga Horária (mínima de 50% previsto no PPC do Curso):

Turno: Turma: Progressão Parcial 

Diretor Geral:

EMENTA DO PLANO DE ESTUDOS DA PROGRESSÃO PARCIAL (Considerar as
dificuldades de aprendizagem detectadas no período letivo anterior)

OBJETIVO GERAL DO COMPONENTE CURRICULAR (Considerar as dificuldades
de aprendizagem detectadas no período letivo anterior)

CONTEÚDO  PROGRAMÁTICO  (Considerar  as  dificuldades  de  aprendizagem
detectadas no período letivo anterior)

AVALIAÇÃO  (Considerar  as  orientações  da  Organização  Didática  dos  Cursos  de
Educação Profissional Técnica de Nível Médio do CEFET-BA)

CITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (Considerar as orientações da Organização Didática dos
Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio do CEFET-BA)

RECUPERAÇÃO PARALELA (Considerar as orientações da Organização Didática dos
Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio do CEFET-BA)

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BIBLIOGRAFIA DE APROFUNDAMENTO

Barreiras, ____/____/_____



Assinatura do Docente

Assinatura da Coordenação de Curso

Assinatura da COTEP


