
REGULAMENTO DOS CONSELHOS DE CLASSES  
 

 
 
Critérios elaborados pela Comissão constituída pela 
Portaria Nº 029, de 28 de novembro de 2016 para 
normatizar os procedimentos para realização dos 
Conselhos de Classes no Campus Camaçari do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
da Bahia. 

 
 
 
Considerando: 
 
 

• A Organização Didática de 20 de novembro de 2008, aprovada pelo 
Conselho Diretor em 16 de dezembro de 2008, Capítulo IX a XI, Art.54 
a Art.83.  

 
 
A Direção Geral do Campus Camaçari, do Instituto Federal da Bahia, adotará os 
seguintes procedimentos para a realização dos Conselhos de Classes  no âmbito 
dos cursos ofertados no campus, para a Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio, nas modalidades Integrado e Subsequente. 
 
 
Art. 1° Os Conselhos de Classe da modalidade Integrado, presididos pelo(a) 
Coordenador(a) do Curso, terão a seguinte composição: 
 

• Coordenado(a) do curso; 
• Todos os docentes da turma; 
• Um representante da área Técnico-pedagógica; 
• Um representante da área de Serviço Social; 
• Um representante da área de Psicologia; 
• Dois representantes de turma. 

 
§ 1° De acordo com as demandas existentes, um representante do Núcleo de 
Apoio a Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas – NAPNE - 
poderá participar de Conselhos de Classe específicos; 
 
§ 2° Os profissionais de Psicologia e Serviço Social podem participar dos 
Conselhos de Classe da modalidade Subsequente de acordo com as demandas 
existentes, definidas pelo coordenador do curso e esses profissionais; 
 
§ 3° A representação discente somente participará do primeiro momento dos 
Conselhos de Classe, com a leitura do relatório da turma, considerando as 
condições de aprendizagem e administrativas; 
 



§ 4° O segundo momento dos Conselhos de Classe só iniciará após a saída dos 
representantes discentes. 
 
Art. 2° A ação avaliativa do Conselho de Classe apontará encaminhamentos em 
função do desenvolvimento e aperfeiçoamento do processo ensino-
aprendizagem. 
 
§ 1° Os docentes deverão estar com seus diários de classe atualizados contendo 
registros de aulas e levantamento de frequência de acordo com as 
recomendaçoes contidas no próprio diário, e preparar, previamente, o seu relato 
da avaliação do processo ensino-aprendizagem com a turma, que será 
apresentado nas reuniões, apontando dados relativos à disciplina (competências 
desenvolvidas, metodologia, condições de trabalho, desempenho dos 
estudantes, materiais instrucionais e serviço de apoio) e ao que se fizer 
necessário; 
 
§ 3° A equipe de apoio do Campus – Coordenação Técnica-pedagógica, 
Coordenação Técnica de Serviço Social e Serviço Médico e Psicológico - deverá 
estar com seus relatórios contendo os registros de atendimento, que será 
apresentado nas reuniões, apontando os casos relevantes e dados que se 
fizerem necessários; 
 
§ 2° Cada professor deve enviar o relatório pedagógico à Coordenação Técnica-
Pedagógica – COTEPE, de acordo com modelo em anexo, até o dia do Conselho 
de Classe. Caso haja na turma algum discente acompanhado pelo NAPNE, o 
professor deve enviar um relatório individual desse estudante, de acordo com 
modelo em anexo ou sua versão atualizada. 
 
§ 3° O Professor que, por motivos superiores, não puder comparecer à reunião 
do Conselho de Classe, deverá encaminhar ao Coordenador(a) do Curso o 
relatório de sua avaliação feita em conjunto com a turma até quatro horas antes 
da realização; 
 
§ 4° Caberá ao relator, escolhido entre os membros do Conselho de Classe, 
elaborar a Ata de reunião, de acordo com modelo em anexo, que será lida e 
assinada ao final de cada Conselho. 
 
§ 5° Após a realização do(s) Conselho(s) de Classe, o Presidente do Conselho 
deverá encaminhar, até 24 horas depois, cópia da Ata à área Técnico-
pedagógica e à Diretoria de Ensino – DIREN. 
 
§ 6° As questões de caráter administrativo serão encaminhadas, pelo Presidente 
do Conselho à Diretoria de Administração e Planejamento – DAP. 
 
§ 7° O DIREN e o DAP devem, dentro do prazo de 20 dias úteis, prover respostas 
às questões levantadas pelos representantes da turma sobre as providências 
tomadas quanto às demandas trazidas por eles ao Conselho de Classe. 
 
 



Art. 3° Para a realização do Conselho de Classe Final, caberá aos professores 
encaminhar, ao Coordenador do Curso, o resgistro de faltas e das notas da 
disciplina ou competência, de acordo com prazo estipulado no Calendário 
Acadêmico do Campus. 
 
§ 1° Caso algum professor não tenha encaminhado os referidos registros até o 
prazo estipulado no Calendário Acadêmico, o Conselho de Classe Final poderá 
deliberar, analisar e discutir a condição de competência dos estudantes; 
 
§ 2° O Presidente do Conselho deverá proceder com uma representação em 
desfavor do servidor, que não cumpriu com os os seus deveres para a realização 
do Conselho de Classe Final, dando atendimento ao disposto no artigo 116, VI 
da Lei 8112/90, abaixo transcrito:  
 

VI – levar as irregularidades de que tiver ciência em razão 
do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, 
quando houver suspeita de envolvimento desta, ao 
conhecimento de outra autoridade competente para 
apuração; (Redação dada pela Lei nº 12.527, de 2011) 

 
Art. 4° Para a realização do Conselho de Classe Final, também é imprescindível 
que a Coordenação de Registros Escolares – CORES - encaminhe ao 
Coordenador do Curso, de acordo com o prazo estipulado no Calendário 
Acadêmico do Campus, relatório de cada discente, incluindo o histórico de faltas 
e notas dos anos anteriores e a informação sobre ter sido ou não aprovado por 
Conselho em períodos letivos pregressos. 
 
Art. 5° No Conselho de Classe Final será confeccionada a Ata contendo a 
Planilha de Resultados Finais com a carga horária total desenvolvida no período 
letivo, a nota final dos estudantes em cada disciplina ou competência, o 
percentual de frequência e a respectiva condição de competência obtida no 
período letivo, assim definida: 
 

• Aprovado (AP); 
• Reprovado (RP); 
• Aprovado pelo Conselho (AC); 
• Reprovado por falta (RF); 
• Abandono (AB); 
• Evasão (EV); 
• Trancamento (TR). 

 
§ 1° Será considerado aprovado na etapa do curso o estudante que tiver nota 
igual ou superior a 6.0 (seis) em todas as disciplinas ou competências e possuir 
frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas 
desenvolvidas na etapa do curso. 
 
§ 2°O Conselho de Classe Final, após análise e discussão, também poderá 
aprovar o estudante que possuir frequência igual ou superior a 75,0% (setenta e 
cinco por cento) do total de horas desenvolvidas na etapa do curso e tiver, no 
mínimo: 



 
•        Média igual ou superior a 5.0 (cinco) em no máximo 02 disciplinas e 

frequência mínima de 75,0% (setenta e cinco por cento) na(s) 
disciplina(s) em questão; 

• Média igual ou superior a 4,0 (quatro) em apenas 01 disciplina em questão. 
 
§ 3° Qualquer caso extraordinário aos critérios especificados no § 2° deverá ser 
avaliado pelo Conselho de Classe, considerando a anuência de 2/3 (dois terços) 
dos conselheiros e conselheiras presentes. 
 
 
Art. 6° Para ser considerado como caso extraordinário, o discente deve ter sido 
atendido e acompanhado, ao longo do período letivo, pelos setores de apoio do 
Campus – Coordenação Técnica-pedagógica, Coordenação Técnica de Serviço 
Social e Serviço Médico e Psicológico -  e ser indicado por pelo menos um 
desses setores como caso extraordinário. 
 
§ 1° As indicações para o atendimento dos referidos setores de apoio poderão 
ser realizadas, ao longo do período letivo, por estudante, professor, técnico-
administrativo e/ou demanda espontânea;  
 
§ 2º Não poderá ser feita indicação para atendimento durante a realização do 
Conselho Final. 
 
Art. 7° Após a realização do Conselho de Classe Final, o presidente do Conselho 
deverá: 
 

•         Encaminhar os Diários de Classe e Planilha de Resultados Finais à 
CORES; 

• Encaminhar cópia da Ata com Planilha de Resultados Finais à área 
Técnico- pedagógica, à DIREN e à Coordenação Técnica de Serviço 
Social; 

• Divulgar a Planilha de Resultados Finais, em data estabelecida no 
Calendário Acadêmico. 

 
Art. 8° Os casos omissos e os recursos à decisão do Conselho de Classe Final 
serão avaliados pela DIREN, considerando o parecer do Conselho de Curso. 
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LISTA DE ANEXOS: 
 
Ficha de avaliação – COTEPE 
Ficha de avaliação -  NAPNE 
Modelo de ATA 


