DIRETRIZES GERAIS DO
PLANEJAMENTO ACADÊMICO
Planejamento geral participativo: diretorias,
coordenações de área/curso, docentes e técnicos
da área de ensino

AENPE 2021 - IFBA Campus Camaçari
Calendário 2020
• Divisão do calendário letivo de 2020 em dois blocos, cada
um com uma duração de (14) a 15 semanas.
• No Ensino Técnico Integrado, 50% das disciplinas serão
realizadas no primeiro bloco e as outras 50%, no segundo
bloco.
• No Ensino Técnico Subsequente e Superior, cada bloco
se refere a um semestre letivo.

Planos de Disciplinas
• Serão feitos ajustes no modelo de plano de disciplina a fim
de adequar a proposta apresentada. Em seguida, o modelo
será encaminhado aos docentes, coordenações de curso/área.
• O item cronograma será opcional devido ao contexto
presente.
• A COTEPE irá solicitar inicialmente a entrega dos planos
referentes ao 1º bloco de disciplinas. Prazo de entrega:
29/03/2021.
• 2º bloco de disciplinas, avaliaremos uma data provável em junho.

Busca de orientação para o planejamento do
processo avaliativo das AENPE

Consulta realizada à PROEN - processo SEI nº 23285.000150/2021-11 :
- Resolução 30/CONSUP/2020 : cabe "aos campi por meio de suas direções de
ensino, a flexibilização da execução das atividades acadêmicas dos cursos
do IFBA, em caráter excepcional, conforme os componentes curriculares
previstos nos PPCs a partir das seguintes alternativas: I - Módulo ou etapas
estruturadas em blocos de conteúdos programados; II - Ciclos bimestrais,
trimestrais etc.; e III - Regime semestral".
- Resolução CNE/CP Nº 02 de 10 de dezembro de 2020: “Em face da
situação emergencial, cabe aos sistemas de ensino, secretarias de
educação e instituições escolares promover a redefinição de
critérios de avaliação para promoção dos estudantes[...]”

AENPE 2021- IFBA Campus Camaçari
Diretrizes para Ensino Técnico Integrado
BLOCO 1
Período: 08 de março à (12) de junho 2021 ( 14 semanas)
Cada bloco será subdividido em dois ciclos:

Ciclo 1 + Ciclo 2

AENPE 2021
BLOCO 1
Ciclo 1

No mínimo 2 instrumentos de avaliação
Registro do desempenho do estudante no SUAP
RECPAR

Conselho diagnóstico do Ciclo 1

AENPE 2021
BLOCO 1
Ciclo 2

No mínimo 2 instrumentos de avaliação
Registro do desempenho do estudante no SUAP
RECPAR

Conselho diagnóstico do Bloco 1

AENPE 2021
BLOCO 2
Ciclo 1

No mínimo 2 instrumentos de avaliação
Registro do desempenho do estudante no SUAP
RECPAR

Conselho diagnóstico do Ciclo

AENPE 2021
BLOCO 2
Ciclo 2

No mínimo 2 instrumentos de avaliação
Registro do desempenho do estudante no SUAP
RECPAR

Conselho de Classe Final

• Cada ciclo tem um conjunto de conteúdos e atividades avaliativas;

• O desempenho do estudante em cada ciclo será registrado através
de nota, compreendida entre 0,0 (zero) e 10,0 (dez), e resultante de
pelo menos dois instrumentos de avaliação de naturezas
diferentes;
• O aluno que não alcançar 60 % dos pontos do ciclo tem direito a
RECPAR.
• O estudante que obtiver nota que represente menos de 60% do valor das
atividades avaliativas terá direito à recuperação da aprendizagem
correspondente ao(s) componente(s) curricular(es) avaliado(s), durante o
processo de aprendizagem. Para a definição da nota do estudante no
ciclo deverá prevalecer a maior nota obtida entre a(s) avaliação(ões)
regular(es) e a(s) do(s) ciclo(s).

Flexibilização dos critérios do Conselho Final
Redefinir os critérios para avaliação no conselho final:

• Bloco I – Conselho de Diagnóstico sem considerar Aprovações/ Reprovações;
• Recuperação das disciplinas perdidas ao final do Bloco II para todas as disciplinas;
• Permitir que o AVA fique aberto para os alunos reprovados apenas para acesso aos
materiais de estudo.

Realização de todas atividades avaliativas e de 75%
das atividades assíncronas.

Flexibilização dos critérios do Conselho Final
Flexibilizar

• Avaliar todo processo, independente da quantidade de
disciplinas perdidas.

