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NOTA TÉCNICA

ORIENTAÇÕES  PARA A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO AVALIATIVO DA
APRENDIZAGEM DA(O)S ESTUDANTES DOS CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO

MATRICULADA(O)S EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO PRESENCIAIS
EMERGENCIAIS (AENPE)

Apresentação

Durante os meses de outubro e novembro do ano corrente, o Departamento de Educação Profissional
Técnica de Nível  Médio (DETEC) da Pró-Reitoria  de Ensino (PROEN), realizou encontros com o
DEAC/PROEN, a DGTI/Reitoria, representantes das Coordenações de Registros Escolares (CORES),
Gerências  de  Registros  Acadêmicos (GRA),  Diretorias  de Ensino  (DIREN/DEPEN),  Pedagoga(o)s,
Técnica(o)s em Assuntos Educacionais e Coordenadora(e)s que atuam nos cursos técnicos de nível
médio nos campi do IFBA. 

Esses encontros tiveram o intuito de levantar as dúvidas e os entendimentos da comunidade acadêmica
sobre  os  registros  e  critérios  de  avaliação pertinentes  à  finalização das  Atividades  de  Ensino  Não
Presenciais Emergenciais (AENPE), bem como à condução dos Conselhos de Classe Finais. 

Os entendimentos  construídos nessas discussões foram compilados neste Documento, cuja finalidade é
orientar a conclusão de módulos, semestres, etapas e anos letivos nos cursos técnicos de nível médio na
vigência de AENPE, especialmente, no que tange aos Conselhos de Classe Finais, contribuindo assim
para  mitigar  possíveis  prejuízos  acadêmicos  advindos  das  condições  adversas  da  oferta  do  ensino
remoto. 

Fundamentos Legais

No contexto da pandemia de COVID-19, o Conselho Nacional de Educação (CNE) exarou Pareceres
referentes  ao ensino remoto e o  Conselho Superior  (CONSUP) aprovou  o  Plano de Contingência
Institucional, Resolução CONSUP n.20, de 26 de agosto de 2020,  as Resoluções n.19 de 24 de agosto
de 2020 e  a Resolução n.30 de 23 de dezembro de 2020, que orientam normas acadêmicas na vigência
das AENPE. O presente Documento Orientador tem como base esses arcabouços legais,  a Organização
Didática dos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio do IFBA e a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional(LDBEN).                                                                 Em sintonia com as
diretrizes estabelecidas pelo CNE, o Plano de Contingência Institucional orienta atividades de ensino,
pesquisa e extensão. Dessa forma, é oportuno retomar os princípios que nortearam a elaboração das
AENPE:

a) Alinhamento com o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) que aponta para: - o respeito e a valorização
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da pessoa humana em sua singularidade  e diversidade;  -  a  responsabilidade com o bem público,  sua
administração e sua função na sociedade; - a qualidade e a busca pela excelência no ensino, pesquisa e
extensão;                              

b)  Flexibilidade  e autonomia  do  Instituto Federal  da Bahia  e  de  seus  campi  para adequação  às  suas
especificidades e realidades próprias;                                           

c)  Garantia  de  uma  educação  inclusiva  e  de  qualidade,  atentando  para  os  preceitos  constitucionais
previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;                        

d) Preservação da saúde física e emocional da servidores/as, estudantes e trabalhadores/as terceirizados/as.
(IFBA, 2020a, p.15).

O Plano de Contingência está alinhado às diretrizes das Resolução CONSUP n. 19 e n. 30  e objetiva “a
redução do risco de introdução do vírus. Pretende-se melhorar o nível de preparação dos diferentes
ambientes da Instituição, bem como, das capacidades e recursos disponíveis”. (IFBA, 2020a, p. 9). O
documento constitui um 

[...]  conjunto  de  protocolos  que  visa  a  redução  do  impacto  originado  pela  suspensão  das  atividades
acadêmicas e  administrativas  presenciais,  bem como aponta para o  planejamento das  ações de  curto,
médio e longo prazo para as fases futuras da Pandemia. (IFBA, 2020a, p. 8).

Deste modo, a normativa expressa o esforço de acolher estudantes e servidore(a)s em um contexto de 
adaptação da estrutura institucional presencial  para ofertar ensino não presencial a fim de viabilizar a
garantia  do  direito  à  educação  pública  diante  das  adversidades  que  atingem  diferentemente
servidore(a)s e estudantes no contexto da pandemia.

Entende-se que no processo de ensino e aprendizagem realizado de forma não presencial, a comunidade
acadêmica deve considerar, precipuamente, as desigualdades vividas de forma estrutural pela maioria
da população brasileira, desigualdades estas fortemente acirradas pela pandemia de COVID-19, tendo
em vista que as mazelas particularmente vividas pela população de baixa renda, periférica, negra e de
mulheres, acometeram estudantes e suas famílias, contribuindo para a diminuição do desempenho e da
aprendizagem e para a elevação da reprovação, do abandono e da evasão escolar. Nesse contexto,

[...]  o  CNE faz  a recomendação  de que cada instituição  ou rede de ensino avalie  cuidadosamente os
impactos da reprovação dos estudantes (...), considerando que muitas das lacunas de aprendizagem que
ocorrerão  neste  ano,  em  virtude  das  restrições  impostas  pela  pandemia  da  COVID-19  no  processo
educacional,  deverão ser  recuperadas nos anos seguintes (...).  (BRASIL,  2020. Parecer  CNE/CEB nº:
11/2020, p. 22).

Assim, de acordo com as normativas produzidas durante o afastamento social, nos processos avaliativos
sob a vigência das AENPE, é imprescindível considerar o contexto pandêmico e refletir sobre

(...) as fragilidades e desigualdades estruturais da sociedade brasileira que agravam o cenário decorrente
da pandemia em nosso país,  em particular na educação (...)  relacionados a fatores socioeconômicos e
étnico-raciais. Também, como parte desta desigualdade estrutural, cabe registrar as diferenças existentes
em relação às condições de acesso ao mundo digital por parte dos estudantes e de suas famílias. Além
disso, é relevante observar as consequências socioeconômicas que resultarão dos impactos da COVID-19
na economia como, por exemplo, aumento da taxa de desemprego e redução da renda familiar. Todos estes
aspectos  demandam  um  olhar  cuidadoso  para  as  propostas  de  garantia  dos  direitos  e  objetivos  de
aprendizagem neste momento a fim de minimizar os impactos da pandemia na educação. (BRASIL, 2020.
Parecer CNE/CEB nº: 05/2020, p. 3).

De acordo com o trecho acima, são destacados alguns fatores que contribuem para o aprofundamento
das desigualdades sociais e escolares, tais como o acesso ao mundo digital, a elevação do desemprego e
a redução da renda familiar. Dessa forma, as normativas expedidas pelo CNE durante o ensino remoto
ressaltam a necessidade da adoção de projetos educativos que minimizem os prejuízos acadêmicos e
não  aumentem as  desigualdades  vividas  pelos  estudantes  em decorrência  do  contexto  pandêmico.
Conforme o Parecer nº 05/2020,

(...) a realização de atividades pedagógicas não presenciais visa, em primeiro lugar, que se evite retrocesso
de aprendizagem por parte dos estudantes e a perda do vínculo com a escola, o que pode levar à evasão e
abandono (...). (BRASIL, 2020. Parecer CNE/CEB nº: 05/2020, p. 6).

Nas AENPE, o ensino remoto  não deve ser realizado como uma transposição didática do modelo
presencial para o virtual. A adoção desse modelo de ensino precisa ser entendida como  uma estratégia
circunstancial e emergencial  para a  manutenção das atividades didático-pedagógicas e dos vínculos
entre a(o)s estudantes e o IFBA, conforme ressalta o trecho abaixo: 
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Cabe salientar que a realização das atividades pedagógicas não presenciais não se caracteriza pela mera
substituição das aulas presenciais e sim pelo uso de práticas pedagógicas mediadas ou não por tecnologias
digitais de informação e comunicação que possibilitem o desenvolvimento de objetivos de aprendizagem e
habilidades previstas na BNCC, currículos e propostas pedagógicas passíveis de serem alcançados através
destas práticas. (BRASIL, 2020. Parecer CNE/CEB nº: 05/2020, p. 8).

A Resolução n. 19/2020 ratifica essa conceituação, quando no Art. 3º define:

Entende-se por Atividades Educacionais Não Presenciais Emergenciais (AENPE), atividades de ensino e
aprendizagem emergencial que ocorram nas formas síncronas e assíncronas, e que poderão ser mediadas
por ferramentas tecnológicas e digitais de informação e comunicação, que consideram o distanciamento
geográfico entre docentes e discentes de forma temporária, por acesso remoto, fora dos espaços físicos do
IFBA para o desenvolvimento das  atividades acadêmicas,  possibilitando a  interação discente-docente-
conhecimento. (IFBA, 2020b, p. 4)

Sobre o processo de avaliação da aprendizagem escolar, vale ressaltar que a Lei de Diretrizes e Bases
da  Educação Nacional  (LDBEN),  Lei  9.394/96,  no Art.  24  V-a preconiza  “a  avaliação contínua  e
cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e
dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais”. A pertinência dessa premissa
se atualiza no contexto do ensino não presencial emergencial, pois 

[...] as avaliações e exames de conclusão do ano letivo de 2020 das escolas deverão levar em conta os
conteúdos curriculares efetivamente oferecidos aos estudantes, considerando o contexto excepcional da
pandemia, com o objetivo de evitar o aumento da reprovação e do abandono no ensino fundamental e
médio. (BRASIL, 2020. Parecer CNE/CEB nº: 05/2020 p.38).

Dessa forma, com o objetivo de não agravar o aumento das desigualdades enfrentadas neste contexto,
recomenda-se  que  se  desenvolva  um processo de  avaliação contínua  da  aprendizagem,  de  modo a
viabilizar  estratégias  que  evitem  a  reprovação  e/ou  a  evasão  do(a)  estudante.  Portanto,  sobre  os
impactos da avaliação da aprendizagem, o Parecer CNE n. 11/2020 ressalta que

É  importante  garantir  uma  avaliação  equilibrada  dos  estudantes  em  função  das  diferentes  situações
enfrentadas em cada sistema de ensino, assegurando as mesmas oportunidades a todos que participam das
avaliações em âmbitos municipal, estadual e nacional. (...) É importante registrar que vários países, entre
eles a Itália e vários estados americanos aprovaram leis que impedem a reprovação de alunos no ano de
2020.  O maior  desafio  é  evitar  o  abandono escolar  e  reconhecer  o  esforço dos  estudantes  e  equipes
escolares para garantir o processo de aprendizagem durante a pandemia, em condições bastante adversas.
(Brasil, 2020. Parecer CNE Nº 11/2020, p.20)

Nesse sentido, servidora(e)s docentes, técnicos-administrativos em educação e terceirizada(o)s do IFBA
vêm empreendendo esforços para garantir  o direito à  educação, apesar dos desafios vividos para a
adaptação às condições impostas pelo trabalho remoto não presencial emergencial. 

Por outro lado, a(o)s estudantes encontram-se em condições desiguais de aprendizagem  motivadas por
aspectos econômicos,  físicos,  psicoafetivos,  raciais,  sociais,  culturais e tantos outros.  Ao passo que
alguns têm facilidade para aprender com interfaces e ferramentas virtuais, conseguem frequentar aulas,
realizar  avaliações  e  preservar  o  vínculo  com  o  Instituto,  muito(a)s  outro(a)s  se  empenham,  mas
enfrentam enormes dificuldades para lidar com as aprendizagens requeridas e permanecer com êxito no
contexto das AENPE.

Orientações

A partir  das normativas citadas e das considerações tecidas, as Orientações deste Documento estão
organizadas  em  alguns  eixos  que  se  relacionam,  são  eles:  Aspectos  e  Critérios  Avaliativos  para
Aprovação  nos  Componentes  Curriculares  na  Etapa  Final  das  AENPE;  Critérios  de  Inclusão  de
Estudantes e Regras de Participação e de Voto no Conselho de Classe Final; Critérios para Avaliação da
Aprendizagem de Estudantes em Conselho de Classe Final; Registros no SUAP; e Aproveitamento
Acadêmico de Componentes Curriculares.

Eixo 1  -  Aspectos  e  Critérios  Avaliativos  para  Aprovação nos  Componentes  Curriculares  na
Etapa Final das AENPE

1. Sobre a  participação em aulas síncronas
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As aulas síncronas são ações nas quais professor(a)s e estudantes interagem de forma simultânea a
partir  de ferramentas digitais ou tecnológicas de comunicação e informação. Durante os momentos
síncronos  o(a)s  docentes  terão  a  possibilidade  de  avaliar  a  participação  da(o)s  estudantes  que  se
expressam  oralmente  e/ou  por  escrito  e  dão  contribuições  à  aula.  O  controle  de  frequência  dos
momentos  síncronos  terá  a  finalidade  de  acompanhamento,  e  não  de  reprovação,  visto  que   a
participação e interação síncronas são tão significativas quanto a realização de avaliações escritas e de
outras formas de atividades assíncronas.

2. Participação em atividade assíncronas

Atividades assíncronas são ações que ocorrem sem simultaneidade do(a) professor(a) e da(o) estudante.
São  exercícios,  diagnósticos,  atendimentos,  orientações  etc,  que  podem  ser  mediadas  ou  não  por
ferramentas digitais. Por exemplo, estudos dirigidos, projetos acadêmicos interdisciplinares, indicação
de leituras complementares, de vídeos e programas educativos, fóruns de discussão etc. A realização
das  atividades  assíncronas  deverá  ser  registrada  e  acompanhada  como  uma  das  possibilidades  de
avaliação  e  registro  de  frequência  da(o)  estudante,  com  finalidade  de  acompanhamento  da
aprendizagem, e não de reprovação.

3. Interação por meio de ferramentas educacionais digitais

Conforme  o  Art.13  da  Resolução  CONSUP 19/2020,  para  fins  de  desenvolvimento  e  registro  das
AENPE, recomenda-se o uso do Moodle, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Institucional do
IFBA, com outras ferramentas educacionais digitais, de forma complementar. 

Assim, a(o)s professora(e)s que utilizam este ambiente poderão avaliar a participação da(o)s discentes
que interagem no ambiente, considerando que esta é mais uma possibilidade de avaliar, ainda que sua
utilização não seja obrigatória.                                                              

O Moodle é um sistema de código aberto para a criação de cursos on-line. Também conhecido como
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), a plataforma é utilizada por discentes e docentes como uma
sala  de  aula  virtual  na  qual  professora(e)s  podem disponibilizar  material  didático  e  propor  tarefas
interativas. Para a(o)s estudantes, o ambiente facilita a troca de conhecimento entre colegas e docentes
e o compartilhamento de arquivos multimídia. 

De acordo com o Parágrafo Único do Art 16 da Resolução 19/2020, poderão ser adotados pelo(a)s
docentes outros recursos tecnológicos e de mídias digitais, além dos sistemas de uso institucional, para
a  oferta  de  componente  curricular  nas  AENPE,  desde  que  sejam  acessíveis  e  disponibilizados
gratuitamente aos/às discentes. 

4. Participação em chat

As AENPE também poderão ser mediadas pelo uso do chat das plataformas digitais, pois esta é uma
ferramenta que favorece a comunicação entre docentes e discentes e entre discentes e discentes. Assim,
o chat é mais uma possibilidade para a(o) docente avaliar a(o)s discentes, considerando que muitas
vezes a(o)s estudantes se expressam mais pelo chat do que pelo uso do microfone e câmera. 

Nesse sentido, é necessário considerar   as formas  pelas quais a(o)s discentes conseguiram interagir e
demonstrar conhecimento. Cabe destacar que  tudo no contexto do ensino não presencial emergencial é
desafiador, portanto, avaliar nessas circunstâncias pressupõe flexibilidade, interatividade, adaptação e
cooperação entre os sujeitos do ato educativo.

5. Frequência 

As  diferenças  existentes  entre  os  ambientes  físicos  e  os  ambientes  virtuais  interferem  de  modo
significativo nas relações de ensino e aprendizagem nas AENPE. É preciso considerar que nas relações
virtuais há uma  mobilidade geográfica acentuada, o que impõe uma experiência multiterritorial e o
estabelecimento de novos vínculos territoriais com o ambiente de ensino e de aprendizagem. 

Por meio de celulares e tablets de tela reduzida, a  sala de aula é vivida pela maioria da(o)s estudantes
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em espaços de convivência coletiva, seja nas casas, nas ruas ou no trabalho,  e dividida com pessoas
alheias  ao  ato  educativo,  em  situações  que  desfavorecem  a  concentração,  o  que  aumenta
significativamente a complexidade da noção de presença computável e contribui para uma gama de
causas provocadoras de ausências, interrupções, cortes, interferências e dispersões, e  frequentemente
por  instabilidade de acesso à internet. 

Nesse sentido, orienta-se que a frequência seja avaliada por meio da realização das atividades síncronas
e assíncronas.  Considerando a extemporaneidade do momento pandêmico para as famílias em seus
respectivos  ambientes  domésticos  e  a  grande  variação  de  causas  provocadoras  de  ausência  da(o)s
estudantes,  principalmente  em  momentos  síncronos,  não  haverá  registro  de  reprovação  por  falta.
Especialmente por conta das atividades realizadas assíncronamente, a realização das tarefas acadêmicas
devem ser utilizadas como parâmetro para avaliação de assiduidade e pontualidade do(a)s estudantes. 

6. Sobre a Recuperação da Aprendizagem

I O(a) estudante matriculado(a) em AENPE, que não desistir e que obtiver nota  menor que 60% das
atividades avaliativas, terá direito à recuperação da aprendizagem correspondente ao(s) componente(s)
curricular(es) avaliado(s), durante o processo de aprendizagem. A recuperação poderá ser realizada  ao
longo do processo ou ao final do processo, caso não tenha sido possibilitada a recuperação durante o
processo de ensino e aprendizagem;

II Para registro das recuperações da aprendizagem, o(a) professor(a) deverá realizar, no mínimo, uma
avaliação até o fechamento da unidade/módulo/semestre;

III Para a definição da nota do estudante na unidade/módulo/semestre deverá prevalecer a maior nota
obtida entre a(s) avaliação(ões) regular(es) e a(s) avaliação(ões) da recuperação da aprendizagem;

IV Os estudos de recuperação da aprendizagem poderão ser realizados durante as atividades síncronas e
assíncronas, incluindo o horário de atendimento ao estudante definido no horário do(a) professor(a); 

V O docente realizará atividades orientadas à(s) dificuldade(s) da(o) estudante ou grupo de estudantes,
de acordo com as peculiaridades de cada componente curricular. A recuperação pode ser realizada a
partir  de  atividades  individuais  e/ou  em  grupo,  como:  pesquisa  bibliográfica,  questionários,
demonstrações, seminários, debates, relatórios, portfólios, provas e testes escritos e/ou orais, produção
de textos orais, escritos, pictóricos e imagéticos, performances, entre outras atividades;

VI  Todos  componentes  curriculares  ofertados  em  AENPE  deverão  oportunizar  atividades  para
recuperação da aprendizagem.

Eixo 2 - Critérios de Inclusão de Estudantes e Regras de Participação e de Voto no Conselho de
Classe Final

Em seus estudos sobre a origem dos Conselhos de Classe, Dalben diz que a criação desse espaço surge
a partir da

necessidade  de  maior  conhecimento  do aluno e  do  pressuposto  de  que  o  processo coletivo de 
avaliação é  qualitativamente superior  ao  individual,  isto é,  um  processo de  avaliação que  englobasse 
as  diferentes óticas  doa  (sic) diversos  profissionais  viabilizaria  um  julgamento  mais  criterioso,  
garantindo  melhor   atendimento  pedagógico  e,   consequentemente,   maior   acerto  nas   tomadas   de
decisões. (DALBEN, on line, p. 6). 

Para a autora, a estruturação e a condução dos Conselhos de Classe refletem concepções de avaliação
baseadas em critérios meritocráticos e classificatórios, sem preocupação com aspectos que intervêm na
aprendizagem.

Aqueles que não conseguiam se enquadrar eram considerados incapazes, desinteressados ou "sem base" e
"fraco". As diferenças sócio- culturais não eram levadas em consideração, sendo mesmo ignoradas, em
função  de  um  ensino  padronizado,  segundo  um  modelo  ideal.  As  diferenças  eram  justificadas  pela
ideologia do Dom e do mérito. O professor também deveria seguir os padrões previamente definidos,
sendo um bom professor aquele capaz de conhecer bem o programa de conteúdos da sua disciplina e
recorrer aos instrumentos didáticos convenientes às situações pedagógicas vivenciadas. Se o aluno era
identificado  como  "problemático",  "incapaz",  "sem  base"  ou  "indisciplinado",  ele  deveria  ser
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"encaminhado". A equipe técnica se responsabilizaria por isso, convocando os pais e "entregando" o caso.
O trabalho escolar permaneceria no seu rumo, dentro dos limites do previsto,  idealmente considerado
adequado (DALBEN, on line, p. 8). 

As observações da autora refletem os dilemas da realização do Conselho de Classe e trazem elementos
significativos  a  serem  analisados  no  que  se  refere  aos  cuidados,  subsídios  e  questões  a  serem
ponderadas no momento da análise da condição de cada estudante nesse espaço avaliativo, tais como os
encaminhamentos político-pedagógicos após esse momento de análise.

Sobre a organização e funcionamento do Conselho de Classe Final, a atual Organização Didática do
IFBA prevê que: 

Art. 56. 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 freqüência e a respectiva condição de competência obtida no período letivo,
assim definida: a) Aprovado (AP); b) Reprovado (RP); c) Aprovado pelo Conselho (AC);d) Reprovado
por falta (RF); e) Abandono (AB); f) Evasão (EV); g) Trancamento (TR).

§ 1º 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 freqüência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por
cento) do total de horas desenvolvidas na etapa do curso.

§ 2º O Conselho de Classe Final, após análise e discussão, também poderá aprovar o estudante que possuir
freqüência igual ou superior a 75,0% (setenta e cinco por cento) do total de horas desenvolvidas na etapa
do curso e tiver, no mínimo:

a) média igual ou superior a 5,0 (cinco) em no máximo 02 disciplinas e freqüência

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

b) média igual ou superior a 4,0 (quatro) em apenas 01 disciplina e freqüência mínima de 75,0% (setenta e
cinco por cento) na disciplina em questão.

c)  Qualquer  caso  extraordinário  a  estes  critérios  deverá  ser  avaliado  pelo  Conselho  de  Classe,
considerando a anuência de 2/3 (dois  terços)  dos  conselheiros  e  conselheiras  presentes.  (CEFET-BA,
2008, p. 20)

Observa-se que os critérios para que o(a) estudante possa ser avaliado(a) no Conselho de Classe Final
envolvem  o  desempenho  e  a  frequência.  No  desempenho,  o(a)  estudante  só  poderá  ter  sido
reprovado(a), ao longo do ano letivo em, no máximo, duas disciplinas, com nota maior que 5,0 pontos
ou em uma disciplina, com nota maior que 4,0 pontos. 

No que tange à frequência, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei
9394/96 (BRASIL, 1996), em seu Art. 24, Inciso VI: 

VI - o controle de freqüência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas
do respectivo sistema de ensino, exigida a freqüência mínima de setenta e cinco por cento do total de
horas letivas para aprovação;

No entanto, a Resolução CONSUP 30/2020 , em seu Artigo 21, diz  que:

Não haverá registro de reprovação por frequência das/os estudantes que estiverem em AENPE, dado a
natureza da forma assíncrona admitida para fins de cômputo das cargas horárias praticadas nas formas não
presenciais (IFBA, 2020c, p. 8) (grifo nosso).

Conforme trecho acima, embora a frequência tenha que ser registrada pela(o)s docentes no sistema
acadêmico, conforme posto no Artigo 13 da mesma Resolução n. 30, esta não poderá ser usada como
elemento para subsidiar a reprovação do estudante. Consideramos que a frequência, aliada a outros
fatores, tais como a entrega de atividades, a justificativa de ausências, a proatividade, o relacionamento
interpessoal, além do próprio desempenho acadêmico do(a) estudante, devem ser elementos que, juntos,
fundamentam a análise da condição para aprovação ou não aproveitamento das aprendizagens  do(a)s
estudantes no fórum colegiado constituído pelo Conselho de Classe Final.

1. Toda(o)s a(o)s estudantes não desistentes, matriculada(o)s em AENPE, que obtiveram pontuação
inferior a 6,0, devem ser avaliada(o)s pelo Conselho de Classe Final, independente da quantidade
de componentes curriculares nos quais não obtiveram aproveitamento suficiente para aprovação,
nem do percentual de frequência registrado no SUAP.
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Essa proposição visa a garantia de que a situação individual de cada estudante seja analisada, com
ampla participação e diálogo de todo(a)s o(a)s profissionais envolvido(a)s no processo de ensino e
aprendizagem, ela se baseia no princípio de que as AENPE constituem um modelo de ensino adotado
em meio a um espaço-tempo de excepcionalidade, logo, os critérios de análise no Conselho de Classe
Final também demandam adaptações e ajustes. 

2. De acordo com Art. 69 da Organização Didática dos Cursos da Educação Profissional Técnica de
Nível Médio vigente no IFBA, os Conselhos de Classe são presididos pelo(a) coordenador(a) do
curso e compostos por:

I- coordenador(a) do Curso;

II- todos os docentes da turma;

III- um representante da área técnico-pedagógica;

IV- dois representantes de turma.

No  contexto  das  AENPE,  compreende-se  a  importância  de  participação  de  outros  sujeitos  que
acompanham  o  desenvolvimento  da(o)s  discentes  e  que  podem compartilhar  informações  sobre  o
desenvolvimento cognitivo/emocional , aspectos sócio-econômicos e sobre a sua saúde, são eles:

-Representantes da Equipe Multidisciplinar: assistente social, psicóloga(o), nutricionista, enfermeira(o),
assistente de aluno(a)s, médica(o) e demais profissionais que acompanham  turmas e/ou estudantes;

-  Representantes  do/a  Núcleo  ou  Coordenação  de  Apoio  a  Pessoas  com Necessidades  Específicas
(Napne/Capne)  e  do  Atendimento  Educacional  Especializado(AEE)  que  acompanham  turmas  e/ou
estudantes. 

3. Não havendo na Organização Didática nenhuma citação explícita  sobre “votação” durante os
Conselhos de Classe Diagnósticos/Prognósticos e Finais, mas compreendendo que a prática da
votação é  hegemônica nos campi,  principalmente  na ausência de  consensos sobre aprovação
durante  a  reunião  do  Conselho,  orienta-se  que  participe  da  votação:  docentes  da  turma,
coordenador(a) do curso e um(a) representante da Equipe Técnico Pedagógica que acompanha as
turmas - Pedagoga(o) ou Técnica(o) em Assuntos Educacionais.

4. O(a)s estudantes que representam as turmas devem participar no primeiro momento do Conselho
de Classe Final, expor as dificuldades identificadas por sua turma e realizar considerações que
expressem as percepções da(o)s estudantes sobre o processo de ensino e aprendizagem e sobre
aspectos relevantes do processo avaliativo.

5. Na sequência, sem a presença da(o)s representantes estudantis, procede-se à discussão sobre as
aprendizagens e dificuldades de cada estudante no Módulo AENPE e sobre suas potencialidades,
de acordo com os critérios descritos no Eixo 3. Reiteramos que todo(a)s  o(a)s discentes devem
ser  avaliados  individualmente,  com  preponderância  dos  aspectos  qualitativos  sobre  os
quantitativos. 

6. Em seguida, caso não haja consenso, dar-se-á a votação da aprovação do(a) estudante, sendo
considerado(a)  aprovado(a)  o(a)  estudantes  que  obtiver  a  maioria  simples  dos  votos  da(o)s
integrantes do Conselho com direito a voto. Quando houver empate, a Coordenação do Curso
definirá o resultado.

7. Devem  ser  construídos  na  reunião  do  Conselho  de  Classe  Final  na  vigência  das  AENPE,
encaminhamentos  para  os  casos  discutidos,  tendo  em  vista  melhor  acompanhamento  da(o)s
estudantes aprovada(o)s em Conselho. Esses encaminhamentos deverão ser registrados em Ata e
retomados pela coordenação do curso e demais setores envolvidos, no período letivo seguinte;

8. Sendo a presidência do Conselho exercida pelo(a)  Coordenador(a) do Curso, segundo o § 6º, do
Art. 73 da Organização Didática, após a realização do Conselho de Classe Final, o Presidente do
Conselho deverá:
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a) encaminhar os Diários de Classe e a Planilha de Resultados Finais à GRA/CORES;

b) encaminhar cópia da Ata com a Planilha de Resultados Finais à área técnico-pedagógica;

c) divulgar a Planilha de Resultados Finais, em data estabelecida no Calendário Acadêmico.

Eixo 3 - Critérios para Avaliação da Aprendizagem de Estudantes em Conselho de Classe Final

1. Como consta no Eixo 2, o(a)s integrantes do Conselho de Classe Final deverão analisar, caso a
caso, a situação de toda(o)s a(o)s estudantes que não desistiram das AENPE e que não obtiveram
aproveitamento  em  um  ou  mais  Componentes  Curriculares  cursados,  visando  avaliação  e
deliberação coletiva sobre o aproveitamento geral de estudos do(a)s discentes. 

Nesse sentido, o Conselho de Classe Final poderá aprovar o(a)s estudantes para o ano seguinte, situação
Aprovado(a) por Conselho-AC, ou considerar seu aproveitamento geral insuficiente para cursar o ano
posterior, mantendo a situação na qual a(o) estudante foi para o Conselho de Classe Final. Nesse caso,
nada é alterado em relação à situação em que o(a) estudante se encontrava antes do Conselho de Classe
Final.

2.  Para avaliar a aprendizagem discente, a(o)s integrantes do Conselho de Classe Final deverão,
inicialmente, avaliar as condições de realização do ensino remoto oferecidas pelo campus e por
docentes.  A  avaliação  das  condições  de  produção  das  reprovações  e  fracassos  escolares  é
fundamental para que seja possível avaliar as aprendizagens da(o)s discentes.

Assim, é preciso avaliar, o planejamento individual e coletivo, domínio de equipamentos, ferramentas e
plataformas  virtuais,  adequações metodológicas  e  curriculares  para  a  realização das  atividades  não
presenciais, atendimentos e acompanhamentos realizados, entre outras condições necessárias ao bom
andamento do ensino e da aprendizagem, como as próprias condições físicas e psicoafetivas do(a)s
docentes e técnico(a)s que acompanharam a(o)s discentes durante a oferta de ensino não presencial
emergencial.  

3. Orienta-se ainda que o Conselho deve pautar-se em critérios que possibilitem a promoção da
aprendizagem do(a)s  discentes  em ano  acadêmico  posterior,  considerando os  pareceres  05  e
11/2020 expedidos pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). 

Para esse fim, sugere-se que no retorno do ano letivo regular presencial, sejam realizadas sondagens
com as turmas para  o planejamento da oferta de cursos FIC, cursos de férias, monitorias  e demais
atividades de  estudo que oportunizam a oferta de conhecimentos fundamentais relativos aos conteúdos
dos componentes curriculares específicos de cada curso técnico e dos componentes da formação geral
que por ventura sofreram prejuízos na oferta de AENPE.

4. O voto e  a  fala  do(a)s  docentes  dos  componentes  curriculares  nos  quais  o(a)s  discentes  não
obtiveram aproveitamento não deve ter mais peso no cômputo avaliativo que as falas e os votos
do(a)s demais integrantes do Conselho de Classe Final. É preciso lembrar que o Conselho de
Classe Final não pode ser pautado pelos motivos que conduziram a(o) estudante à reprovação,
mas  pelos  motivos  que  podem  ser  considerados  prospectivamente  para  a  obtenção  das
aprendizagens não obtidas em AENPE;

5. Os critérios elencados para avaliar coletivamente a(o)s discentes não devem ser considerados
como um bloco único. Devem ser compreendidos como diferentes possibilidades, tendo em vista
a  realização  de  uma  avaliação  positiva  da(o)s  estudantes,  para  além  da  avaliação  realizada
individualmente por cada docente do componente curricular em que o(a) estudante não obteve
aproveitamento.  Nesse  sentido,  priorizando  uma  visão  de  conjunto  para  a  promoção  da
aprendizagem,  orientamos  a  adoção  dos  seguintes  critérios  de  avaliação,  entre  outros  que
acompanhem o espírito das Leis e Pareceres vigentes destacados neste Documento e que sejam
considerados pertinentes pelos Conselhos de Classe Finais:
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I A frequência como critério para aprovação e não como critério para reprovação, de acordo com o
explicado no Eixo 1e);

II As habilidades gerais de escrita, oralidade e raciocínio lógico matemático e a  adoção de atitudes de
compromisso  e  interesse  do(a)  estudante  com  sua  própria  aprendizagem  -  considerando  essas
habilidades  e  atitudes  como  potencialidades  da(o)s  estudantes  para  cursar  o  ano  posterior  e
considerando, quando for possível,  o desenvolvimento acadêmico em anos letivos anteriores,  e não
apenas no ano letivo cursado em AENPE;

III  As  condições  de  aprendizagem  durante  o  ensino  remoto:  acesso  a  equipamentos,  à  internet,
habilidades no trato com as novas tecnologias e plataformas digitais;

IV  As  vulnerabilidades:  situação  socioeconômica,  saúde  física  e  psicoafetiva,  acontecimentos
traumáticos, entre outras situações que possam revelar vulnerabilidades do(a)s discentes;

V Autoavaliação e outros registros realizados pelos(a)s estudantes sobre seu processo de aprendizagem
nas AENPE. Cabe às Pedagogas e aos Pedagogos e/ou aos/às Técnico(a)s em Assuntos Educacionais
que  acompanham  as  turmas,  durante  sua  explanação  sobre  o  desenvolvimento  acadêmico  do(a)s
discentes  no  Conselho  de  Classe  Final,  considerar  os  registros  realizados  pelo(a)s  próprio(a)s
estudantes;

VII Às especificidades  de estudantes com deficiências e/ou necessidades educativas específicas,  de
acordo com a legislação vigente.

Eixo 4 - Registros no SUAP

1. Não constará a situação “Reprovado(a)” em Ata do Conselho de Classe Final e em Histórico
Escolar/Acadêmico. Assim, quando não houver aproveitamento em um ou mais Componentes
Curriculares e o(a) estudante não for aprovado(a) pelo Conselho de Classe Final, constará no
espaço dedicado a situação final do componente curricular “Componente Não Aproveitado” e
constará  no  espaço  dedicado  aos   componentes  curriculares  em  que  obteve  aprovação  
“Aprovado(a)/Módulo não aproveitado”.

Conforme o  Art.  20,  Parágrafo  Único,  da  Resolução  CONSUP 30/2020,  a(o)s  estudantes  que  não
alcançarem aproveitamento nos componentes curriculares ofertados nas AENPE, não terão reprovação
computada  a  título  de  não  prejudicar  a  gestão  acadêmica  da  vida  estudantil  e  impedir  possíveis
jubilamentos ainda prescritos na Organização Didática. 

2. As  notas  que  o(a)s  discentes  obtiveram estarão  registradas  no  Histórico  Escolar/Acadêmico,
tendo em vista que o(a) estudante poderá utilizá-las para se matricular em outras redes e sistemas
de ensino e realizar o aproveitamento dos componentes  cursados em AENPE para integralização
do curso. 

Dessa  forma,  os  registros  da  vida  acadêmica  de  discentes  que  não  obtiveram aproveitamento  em
módulos e componentes curriculares cursados em AENPE não são anulados dos registros acadêmicos e
estarão disponíveis no SUAP.

Eixo 5 - Aproveitamento Acadêmico de Componentes Curriculares

De acordo  com a  Organização  Didática  em seu  Art  58,  o  aproveitamento  de  estudos  consiste  no
processo  de  reconhecimento  de  disciplinas,  competências  ou  etapas  cursadas  com aprovação.  Este
benefício previsto na Organização Didática não se estende aos/às estudantes dos cursos integrados.
Entretanto, a Resolução 30/2020, no Art. 20, prescreve que

As/os estudantes que obtiverem aprovação dos componentes curriculares regulares ofertados na forma
de AENPE, poderão computar a carga horária cursada para fins de integralização do curso. Parágrafo
Único - As/os estudantes que não alcançarem aprovação dos componentes curriculares ofertados na
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forma de AENPE, não terão registradas a reprovação em histórico escolar/acadêmico.( IFBA, 2020c, p.
8)

Nesse sentido, três situações de organização curricular das AENPE  foram apontadas nos encontros
realizados com a comunidade acadêmica e demandam orientações específicas para implementação do
aproveitamento possibilitado na situação extraordinária de oferta de ensino não presencial emergencial: 

1. Oferta  de  ano,  módulo,  semestre  ou  etapa  AENPE  com  todos  os  componentes  curriculares
previstos na matriz curricular dos PPC dos cursos técnicos das formas integrada, subsequente e
concomitante ao ensino médio. 

O(a)s estudantes matriculado(a)s nesse tipo de oferta de AENPE, que não forem aprovada(o)s pelo
Conselho de Classe Final, não prosseguirão para o ano ou semestre letivo seguinte. Entretanto, haverá
aproveitamento  dos  componentes  curriculares  nos  quais   a(o)s  estudantes  foram  aprovados,  estes
componentes  não  precisam ser  repetidos,   os  estudos  e  a  carga  horária  serão  aproveitados  para  a
integralização do curso. 

2. Oferta  de  ano,  módulo,  semestre  ou  etapa  AENPE  com  ausência  de  alguns  componentes
curriculares de natureza prática previstos da matriz curricular dos PPC dos cursos técnicos das
formas integrada, subsequente e concomitante ao ensino médio. 

A(o)s estudantes matriculada(o)s  e aprovada(o)s nesse tipo de oferta AENPE deverão progredir para os
anos, módulos, etapas e semestres posteriores e o campus deverá oferecer os componentes de natureza
prática não ofertados no ensino não presencial emergencial quando houver oferta de ensino presencial,
com prioridade para turmas concluintes, de acordo com o que prevê o Plano de Retomada Gradual às
Atividades Presenciais do IFBA(2021).                                                             

Em caso da(o)s discentes não obterem aproveitamento em alguns componentes curriculares desse tipo
de oferta de AENPE e não serem aprovados no Conselho de Classe Final, não prosseguirão para o ano
ou semestre letivo posterior. Os componentes curriculares nos quais a(o)s estudantes não obtiverem
aprovação  deverão  ser  cursados  em  ano  posterior  e  os  componentes  curriculares  em  que  foram
aprovados poderão ser aproveitados para integralização do curso , como citado no item 5 a) . 

3. Oferta  de  apenas  alguns  componentes  curriculares,  principalmente  para  estudantes  que
ingressaram no IFBA via PROSEL 2021 e que não iniciaram o ano letivo regular.

Desde que  a  ementa,   objetivos,   conteúdos e  carga  horária   ministrados estejam coerentes  com o
previsto na matriz curricular dos PPC, os componentes curriculares em que a(o)s estudantes obtiveram
aprovação podem ser aproveitados para integralização do curso. 

Cabe ressaltar que todas as mudanças nas matrizes curriculares precisam ser encaminhadas à PROEN
para análise do DETEC e do DEAC, visando adequações entre as matrizes curriculares registradas e as
matrizes rodadas no período de excepcionalidade. Caso seja necessário, o PPC será encaminhado para
análise e regularização do CONSEPE.                              

Situações  relativas  à  finalização  do  processo  avaliativo  realizado  em AENPE não  previstas  neste
Documento Orientador devem ser encaminhadas à PROEN para a realização da análise conjunta entre o
campus  e o  DETEC/PROEN.
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