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Instrução Normativa Conjunta Nº. 02 - DG/DIREN - IFBA CAMPUS CAMAÇARI
 
 

Regulamenta as orientações para realização dos registros acadêmicos pelos(as) docentes no
âmbito do campus Camaçari.

 
 
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS
CAMAÇARI no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Portaria nº. 16 de 02 de janeiro de 2020 e o
DIRETOR DE ENSINO no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Portaria nº 2.891, de 11 de setembro de
2019 e considerando a necessidade do cumprimento, por parte dos docentes, de realizar os registros acadêmicos no âmbito do
campus Camaçari, e:
Considerando a Organização Didática dos Cursos da Educação Profissional Técnica de 20 de Novembro de 2008, nos
artigos, incisos e parágrafos, a saber:

(...)
Art. 52. O desempenho acadêmico do estudante será expresso no Diário de Classe.
§ 1º O Diário de Classe é um instrumento que compreende o registro do desempenho dos estudantes na realização
dos trabalhos, em cada disciplina ou competência, durante a etapa do curso.
(...)
Art. 57. Os registros do desempenho e da frequência do estudante, no Diário de Classe, são de responsabilidade do
professor e seu controle, para efeito dos registros escolares será feito pela GRA, na Sede, ou pela CORES, nas UE,
tomando-se como base as Planilhas de Resultados Finais dos Conselhos de Classes Finais e os Diários de Classe.
(...)
Art. 112. O professor que exercer irregularmente suas atribuições, conforme definido no Regimento Interno da
Instituição, estará sujeito às penalidades disciplinares estabelecidas na Lei nº 8.112/1990.
(...)
 

Considerando as Normas Acadêmicas dos Cursos Superiores do IFBA, Resolução nº. 23, de 16 de maio de 2019, no seu
Capitulo VI e artigos, a saber:

CAPÍTULO VI: DOS REGISTROS ACADÊMICOS

(...)
Art. 24 A caderneta eletrônica deverá estar devidamente preenchida pelo docente, constando o registro de
frequência, de desempenho e de todos os conteúdos e carga horária previstos no projeto pedagógico do curso para a
disciplina nos prazos previstos no calendário acadêmico do Campus, no qual se encontra vinculado o estudante.
Parágrafo Único. Os demais dados e informações acadêmicas e pessoais, bem como toda respectiva documentação,
dos estudantes regulares do IFBA deverão ter registro, arquivo e controle no Setor de Registros, segundo as
competências estabelecidas em Regimento do IFBA, sob a responsabilidade de seus Gerentes/Coordenadores e
supervisão do(a) diretor(a) de ensino, em cada Campus.
(...)
 

Considerando Resolução CONSUP/IFBA nº 17, de 20 de dezembro de 2019 na seção “Das especificidades da carreira
docente” e “Das atividades de Ensino” nos seus Artigos. 8 e 13, a saber:

Art. 8º. Consideram-se atribuições dos docentes:
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(...)
XIII - cumprir o calendário acadêmico integralmente;
XIV - manter atualizados os registros acadêmicos junto ao setor competente;
(...)
Art. 13 §2º f. registro acadêmico;

 

RESOLVEM:
 

Art. 1º Regulamentar, no âmbito do campus Camaçari, as orientações aos docentes para realização dos registros acadêmicos
das turmas ofertadas nos anos letivos para as modalidades de ensino oferecidas no campus.
 
Art. 2º Os(as) docentes sob a supervisão dos coordenadores(as) de curso/área do campus Camaçari deverão realizar os
registros acadêmicos das suas turmas e disciplinas no Sistema Unificado da Administração Pública – SUAP.
 
Art. 3º Os registros devem ser feito para cada aula correspondente ao Plano de Disciplina que deve ser entregue no início de
cada ano/semestre para a Coordenação Técnica Pedagógica com cópia para Coordenação de Área/Curso.
Parágrafo único: A data-limite para entrega do Plano de Disciplina será informada pela instituição no início de cada
ano/período letivo.
 
Art. 4º Os(as) docentes devem fazer os registros de cada aula correspondente ao Plano de Disciplina e a respectiva frequência
dos estudantes. A orientação é que esses registros sejam feitos na própria aula, para evitar falhas no preenchimento. Se o
professor detectar que um(a)  estudante não está frequentando as aulas, essa informação deve ser reportada de forma imediata
a Coordenação Técnica Pedagógica visando o acompanhamento e providências.
 
Art. 5º O(a) docente deve registrar as avaliações no SUAP até a data limite de cada unidade letiva corresponde no calendário
acadêmico.
 
Art. 6º Nos casos em que o(a) estudante fará recuperação paralela, o registro da mesma deverá constar no SUAP até a data
dos conselhos de diagnóstico correspondente a unidade.
Parágrafo único: O(a) coordenador(a) do curso, presidente do conselho de diagnóstico, deverá reportar a Diretoria de Ensino,
os casos em que o professor não realizou os registros das suas turmas nas datas correspondentes a unidade.
 
Art. 7º No caso da quarta unidade, que não consta conselho de diagnóstico, as notas da recuperação paralela deverão constar
no SUAP até 24 horas antes da realização dos conselhos de classe final.
Parágrafo único: Na ocorrência do não cumprimento dos registros por parte de algum docente, o presidente do conselho
reportará a Diretoria de Ensino e caberá ao conselho decidir se seguirá ou não com a realização do mesmo. A Diretoria de
Ensino levará o caso a Diretoria Geral para realização de medidas administrativas disciplinares estabelecidas na Lei nº
8.112/1990.
 
Art. 8º Para realização COMPLETA dos registros dos diários no SUAP, o mesmo precisa constar como 100% (cem por cento)
realizado (cor VERDE) e nenhum estudante deve estar com o status de “CURSANDO”. Todos(as) estudantes precisam
constar como “APROVADO”, “APROVADO/REPROVADO NO MÓDULO” ou “REPROVADO”. Se o(a) estudante tem
frequência, ele precisar ter nota. Se o aluno frequentou e não realizou a atividade avaliativa, a nota dele precisa constar como
0.0 (ZERO). Ou seja, não pode haver espaço em branco no local das notas. Após a verificação de que todos(as) estudantes
com os respectivos status de “APROVADO”, “APROVADO/REPROVADO NO MÓDULO” ou “REPROVADO”, o(a)
docente deverá realizar a entrega do diário.
§ 1º. Os(as) docentes devem realizar os registros de todas as aulas, pois enquanto não estiver registrada a quantidade total de
aulas ministradas, o sistema não vai registrar o status do(a) estudante. Ou seja, se o(a) estudante não constar com aula alguma
ou se teve um percentual mínimo das aulas, o SUAP entende que o(a) estudante ainda está cursando.
§ 2º. Após a realização dos conselhos de classe final, caberá ao coordenador(a) de curso:
    I - Registrar o Conselho de Classe no SUAP;
    II - Divulgar os Resultados Finais, em data estabelecida no Calendário Acadêmico;
    III - Encaminhar a Planilha de Resultados Finais a CORES;
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    IV - Encaminhar cópia da Ata com a Planilha de Resultados Finais à área técnico-pedagógica.
§ 3º. Todas as ações de responsabilidade dos(as) docentes, deverão ser executadas e encaminhadas com 24 (vinte e quatro)
horas antes dos conselhos de diagnóstico e conselhos de classe final, para que os coordenadores possam ter as informações
precisas (frequência, notas, etc) da vida escolar dos(as) discentes.  
 
Art. 9º A presente instrução normativa entrará em vigor na data de sua publicação.

 
 

Camaçari, 15 de fevereiro de 2022.
 
 

JOAO MARCELO MORAES FERNANDES

Diretor de Ensino

IFBA Campus Camaçari

Portaria nº 2.891, de 11/09/2019, D.O.U de 13/09/2019

 

 

EDUARDO OLIVEIRA TELES

Diretor-Geral

IFBA Campus Camaçari

Portaria n.º 16 de 02/01/2020, D.O.U. de 03/01/2020

Documento assinado eletronicamente por JOAO MARCELO MORAES FERNANDES, Diretor(a) de Ensino, em
15/02/2022, às 14:22, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO OLIVEIRA TELES, Diretor(a) Geral do Campus Camaçari, em
15/02/2022, às 14:23, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 2187389 e o código CRC 87F5CC93.


