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BOAS-VINDAS

 É com muita sa�sfação que saudamos @s mais nov@s estudantes do 
Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - Campus 
Jacobina.
 Este manual apresenta uma série de informações que ajudará você a 
conhecer desde o perfil da nossa ins�tuição aos setores estratégicos para a 
sua ro�na estudan�l, bem como os principais direitos e deveres enquanto 
discente.
 Desejamos que esse período em que estará no IFBA seja bastante 
oportuno e gra�ficante para sua formação profissional e humanís�ca.           
 Sucessos!

Bem-vindo(a)!

6Manual do(a) Estudante 2019



Ÿ  O Campus

"Rodeada de serras majestosas,
dos Payayá herdamos Jacobina,

a mais linda terra entre as formosas,
na encosta da Chapada Diaman�na..."

Trecho do Hino à Jacobina - Doracy Lemos

 Situada na região nordeste da Bahia, extremo norte da Chapada 
Diaman�na, a cerca de 330 km de Salvador, a cidade de Jacobina tem, 
segundo dados do Ins�tuto Brasileiro de Geografia e Esta�s�ca (IBGE), mais 
de 80 mil habitantes.
 Cercado por serras, lagoas, grutas, rios e cachoeiras, o município se 
destaca pelo potencial ambiental, com diversos atra�vos voltados ao 
ecoturismo, bem como cultural, sendo palco de manifestações tradicionais 
e ar�s�cas singulares. Com uma história diretamente ligada à a�vidade 
mineradora, Jacobina é também conhecida como a Cidade do Ouro.
 É nesse lugar diferenciado que nasce o nosso campus. Fruto da 
segunda fase da expansão da Rede Federal de Educação Profissional, 
C ien�fica e Tecnológica,  do Ministér io da Educação (MEC), 
o Campus Jacobina do IFBA foi inaugurado simbolicamente em Brasília, no 
ano de 2010, começando seu funcionamento em 2011.
 Atualmente, oferece os cursos técnicos integrados e subsequentes ao 
ensino médio de informá�ca, eletromecânica e mineração, além da 
formação de meio ambiente, disponível apenas na forma subsequente.  
Ainda temos a licenciatura em computação, primeiro curso de nível 
superior do campus.

HISTÓRICO
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Ÿ O IFBA

Missão: Promover a formação do cidadão histórico-crí�co, oferecendo ensino, 
pesquisa e extensão com qualidade socialmente referenciada, obje�vando o 

desenvolvimento sustentável do país.

 O Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA),  
criado pela ,  é resultado  das mudanças promovidas no Lei  nº  11.892/2008
an�go Centro Federal de  Educação  Tecnológica  da  Bahia  (Cefet-BA). 
Autarquia do Governo Federal, a ins�tuição existe há mais de 100 anos, 
estabelecendo-se, em 1910, na capital baiana, como a primeira Escola de 
Aprendizes Ar�fices do país.
 Com o passar dos anos, recebe dis�ntas denominações: Liceu 
Industrial de Salvador, em 1937; Escola Técnica de Salvador (ETS), em 1942; 
Escola Técnica Federal da Bahia (ETFBA), em 1965; Centro Federal de 
Educação Tecnológica da Bahia (Cefet/BA), resultado da fusão entre o 
Centro de Educação Tecnológica da Bahia (Centec) e a ETFBA, em 1993, até 
chegar ao atual IFBA, em 2008.
 Com a úl�ma transformação, o Ins�tuto passa a ter caracterís�cas bem 
peculiares: equipara-se às universidades federais, atuando com a 
ver�calização do ensino, da educação básica e profissional à superior, além 
de apresentar estrutura pluricurricular e mul�campi. Hoje o IFBA está em 
mais de 20 cidades da Bahia, dentre elas, Jacobina.
 Conheça mais sobre a história dessa ins�tuição centenária em nosso 
Canal do Youtube www.portal.i�a.edu.br e no endereço .

HISTÓRICO
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Ÿ O Tripé: Ensino, Pesquisa & Extensão

 Além dos cursos regulares, o IFBA também oferece formações por 
meio de programas diversos, inclusive EaD, como o , voltado para MedioTec
alunos e egressos do ensino médio. A�vidades de pesquisa e extensão 
também são realizadas, através de grupos e projetos.

 No Campus Jacobina, o destaque é do Grupo 
Automação, Eficiência Energé�ca e Produção, do qual 
fazem parte professores, estudantes e técnicos 
administra�vos. A equipe atua nas seguintes linhas: análise 
e modelagem para automação de sistemas produ�vos; 

desenvolvimento de equipamentos para o uso eficiente de energia elétrica; 
modelagem de fenômenos para o ensino de �sica, matemá�ca e biologia; 
tecnologias sustentáveis.
 Dentre as conquistas do grupo, está a invenção do egresso 
Iago Santos de Jesus, que projetou um sistema eletromecânico 
para reu�lizar água da máquina de lavar na descarga do 
banheiro. A ideia inovadora foi apresentada em diferentes 
eventos, como a Feira Brasileira de Colégios de Aplicação e 
Escolas Técnicas (Febrat), em Belo Horizonte; Feira Nordes�na de Ciência e 
Tecnologia (Fenecit), considerada a 2ª maior do gênero no país, que lhe 
garan�u credencial para a Feira de Inves�gação e Empreendimento 
Francisco Woston, ocorrida na Colômbia em 2016.

 A quan�dade de trabalhos aprovados e apresentados 
em eventos cien�ficos das áreas de engenharia (incluindo 
estudos do campo da mineração e eletromecânica), �sica e 
informá�ca também são destaques.  A novidade é o Grupo 
de Pesquisa em Computação de Jacobina (JaComp), recém-
formado para atuar no contexto da engenharia de 
so�ware, banco de dados, ubiquidade e sistemas 
distribuídos, bem como tecnologia educacional, com 

ênfase em jogos.
 No âmbito da extensão, os temas das ações desenvolvidas são plurais e 
abrangem sustentabilidade, arte, esporte, linguagem, gênero, etnia, 
cidadania, desigualdade social, qualidade de vida, ciência e tecnologia.
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Ÿ Nível médio/técnico

Ü  Forma Integrada
Duração mínima: 4 anos
- Eletromecânica
 - Informá�ca
- Mineração

Ü  Forma Subsequente
Duração mínima: 1 ano e meio a 2 anos
- Informá�ca
- Eletromecânica
- Meio Ambiente 
- Mineração 

Ÿ Nível superior
Licenciatura em Computação
Duração mínima:  4 anos

Ÿ  Perfis

Técnico/a em Eletromecânica: Desenvolve 
a�vidades de coordenação e assistência técnica 
em planejamento, montagem, instalação, 
controle, manutenção e avaliação de sistemas 
e l et ro m e câ n i co s ;  re a l i za  a� v i d a d e s  d e 
programação e orientação na fabricação de peças, 
componentes e máquinas eletromecânicas; opera 
e supervisiona equipamentos elétricos industriais, 
iden�ficando e sugerindo a solução de defeitos em

HISTÓRICOCURSOS
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máquinas elétricas; supervisiona a implantação de instalações elétricas 
prediais e industriais; projeta sistemas de eletrônica embarcada, bem como 
para instrumentação e controle de motores; iden�fica os elementos de 
conversão, transformação, transporte e distribuição de energia, aplicando-
os nos trabalhos de implantação e manutenção do processo produ�vo; 
par�cipa de a�vidades de u�lização e conservação de energia, propondo a 
racionalização e o uso de fontes alterna�vas. 
Onde atua: empresas de manutenção e automação; indústrias; laboratórios 
de controle de qualidade e pesquisa; concessionárias de energia.
Plano de Curso Matriz Curricular |  (Integrado)
Plano de Curso Matriz Curricular |  (Subsequente)

Técnico/a em Informá�ca: Opera, programa e 
interliga sistemas; faz montagem, instalação, 
administração e manutenção de hardware e 
so�ware; dá suporte técnico a usuários de 
computadores; instala e diagnos�ca redes, 
corrigindo falhas; u�liza ambientes de 
desenvolvimento de sistemas em web e banco 
de dados; par�cipa na construção de sistemas 
de apoio gerencial e produ�vo. 
Onde atua: ins�tuições públicas, não governamentais e privadas.
Plano de Curso Matriz Curricular I  (Integrado)
Plano de Curso Matriz Curricular I  (Subsequente)

Técnico/a em  Meio Ambiente:  Organiza 
programas  de  educação e  qual idade 
ambiental, conservação e preservação de 
rec u rs o s  n at u ra i s ,  red u çã o,  reu s o  e 
reciclagem, iden�ficando fontes poluidoras 
através de métodos de medição e análise; 
trabalha com gestão de resíduos sólidos e 
gasosos, afluentes domés�cos e industriais, 
incluindo a�vidades de saneamento urbano; 
desenvolve estudos para prevenção e correção, gerenciando impactos

HISTÓRICOCURSOS
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ambientais decorrentes de usos diversos, como  
agroquímicos em projetos de irrigação, 
drenagem, obras hidráulicas e áreas de 
exploração mineral; iden�fica e caracteriza 
situações de risco, aplicando métodos de 
eliminação ou minimização de impactos 
ambientais; iden�fica e correlaciona o conjunto 
dos aspectos sociais, econômicos, culturais e 
é�cos envolvidos nas questões ambientais; auxilia na implementação de 
sistemas de gestão ambiental em organizações, segundo as normas 
técnicas em vigor. 
Onde atua: ins�tuições públicas, não governamentais e privadas; estações 
de tratamento de resíduos; unidades de conservação ambiental; indústrias 
e agroindústrias.
Plano de Curso Matriz Curricular I  (Subsequente)

Técnico/a em  Mineração:  Domina os princípios básicos de atuação 
múl�pla em pesquisa, lavra e tratamento minerais, 
ar�culados às normas técnicas rela�vas à segurança do 
trabalho, saúde e ao meio ambiente; elabora projetos, 
opera processos e equipamentos de extração e 
tratamento mineral, incluindo sondagem, perfuração, 
amostragem e transporte; auxilia na caracterização de 
minérios; monitora a estabilidade de rochas em minas 
subterrâneas e a céu aberto; auxilia na elaboração de mapeamento 
geológico e amostragem em super�cie e subsolo; planeja, executa e 

gerencia a manutenção de instalações e 
equipamentos do setor mineral. 
Onde atua: empresas de mineração e petróleo, 
consultoria e centros de pesquisa em mineração.
Plano de Curso Matriz Curricular I  (Integrado)
Plano de Curso Matriz Curricular I  (Subsequente)
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Licenciado/a em Computação: Desenvolve 
ambientes de aprendizagem informa�zados, 
bem como a�vidades de pesquisa de 
tecnologia em informá�ca; relaciona 
soluções de automação de processos 
educacionais para atender a demandas 
e s c o l a r e s ;  é  e m p r e e n d e d o r  n o 
desenvolvimento de so�ware educacional; 
contribui na geração de inovações nos 
processos de ensino-aprendizagem para as 
necessidades de formação de educadores. 
Onde atua: ins�tuições de ensino fundamental, médio e superior; escolas 
técnicas de informá�ca; consultoria em secretarias de educação e 
empresas.
Plano de Curso Matriz Curricular I 

HISTÓRICOCURSOS
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 Para resolver questões do processo de ensino-aprendizagem, procure o/a 
professor/a responsável, o/a coordenador/a de curso, do ensino médio ou o 
Núcleo Pedagógico. A Diretoria de Ensino também poderá te auxiliar nesse 
sen�do. Todas as dúvidas relacionadas à vida estudan�l, como matrícula, 
análise da grade curricular, aproveitamento, trancamento e transferência são de 
responsabilidade da Coordenação de Registros Escolares (Cores). As solicitações 
devem ser feitas através do Protocolo do campus, via requerimento próprio.

Ÿ Diretoria de Ensino (Diren):

 Responsável por planejar, desenvolver, gerenciar e 
avaliar a execução das polí�cas de ensino, nas suas diferentes 
formas, promovendo ações que garantam a ar�culação com a 
pesquisa e a extensão. Dentre as suas funções está a 
elaboração e reformulação dos cursos, garan�ndo a aquisição 
de materiais e serviços para laboratórios e salas de aula; o 
monitoramento das a�vidades didá�co-pedagógicas; a 
coordenação dos setores ligados ao corpo docente, discente e 
técnico administra�vo, no âmbito dos assuntos disciplinares. 

Horário de Funcionamento: das 8h às 12h e das 14h às 18h, além de alguns dias à 
noite a depender da demanda.
Contatos: 3621-8711/8725 | depen.jac@i�a.edu.br

Ÿ Coordenação do Ensino Médio:

Garante a aplicação de diretrizes e regulamentos dos cursos da Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio, orientando e acompanhando os docentes. 
Também assessora as Diretorias de Ensino e Geral no âmbito dessa temá�ca, 
bem como sobre possíveis alterações e/ou proposta de implantação de novos 
cursos, mantendo a atualização de dados nos órgãos competentes.

Contatos: 3621-8706 I bruna.oliveira@i�a.edu.br
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Ÿ Coordenações de Curso:

 Fixa diretrizes gerais dos programas das disciplinas; orienta, coordena 
e controla as a�vidades do curso no que se refere à aplicação das 
metodologias didá�co-pedagógicas adequadas às diversas situações; 
assegura a interdisciplinaridade no conjunto do projeto acadêmico de cada 
formação; sugere intercâmbio, subs�tuição ou treinamento de professores, 
bem como providências de outra natureza, necessárias à melhoria da 
qualidade de ensino; opina sobre trancamento e/ou dispensa de matrícula, 
transferência, bem como outros processos vinculados à vida estudan�l; 
emite pareceres sobre adaptações e equivalências curriculares; traça para 
os Departamentos as diretrizes específicas quanto a programas, projetos e 
planos de ensino das disciplinas; presta orientação ao/à discente sobre sua 
vida acadêmica e integralização curricular; realiza adaptação curricular em 
consequência de transferência; solicita das en�dades estudan�s 
representação para reuniões ordinárias e extraordinárias da Coordenação; 
busca informações e mantém contatos junto à Coordenação de Estágios 
visando ao desenvolvimento e à atualização curricular.

Contatos:

- Coordenação do Curso Técnico de Eletromecânica
tercio@i�a.edu.br

- Coordenação do Curso Técnico de Informá�ca
janeeiry@i�a.edu.br

- Coordenação do Curso Técnico de Meio Ambiente
leandro.prado@i�a.edu.br

- Coordenação do Curso Técnico de Mineração
jonei.costa@i�a.edu.br

 *Todos estão disponíveis no telefone 3621-8706

- Coordenação da Licenciatura em Computação
yuri.wanderley@i�a.edu.br

Telefone: 3621-8709

HISTÓRICOCURSOS
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Ÿ Laboratórios:

 Setores onde ocorrem o desenvolvimento de 
a�vidades acadêmicas visando aliar teoria à prá�ca, 
tais como a realização de experimentos cien�ficos, 
pesquisas e a�vidades de extensão. A ro�na dos 
laboratórios é organizada conforme as demandas 
dos cursos e dos seus componentes curriculares, por meio de parceria entre 
técnicos e docentes, responsáveis pelo planejamento e pela realização das 
demandas, bem como pela organização, gestão e manutenção de materiais 
e equipamentos.

Eletromecânica:  3621-8735
Informá�ca: 3621-8707
Horário de Funcionamento: Em geral, das 7h às 16h (equipe técnica), 
incluindo a noite durante alguns dias da semana.
Mais informações aqui

Química: 3621-8730
Horário de Funcionamento: a critério dos docentes durante as aulas 
prá�cas

Mineração: 3621-8728
Horário de Funcionamento: a critério dos docentes durante as aulas 
prá�cas

Ÿ Setor Mul�disciplinar:

 Responsável por coordenar, acompanhar e avaliar o processo de 
ensino e aprendizagem, buscando minimizar as dificuldades de adaptação e 
integração do/a estudante, através de ações em conjunto com familiares e 
equipe docente. Dentre as suas funções ar�cula, formula, implementa e 
avalia a Polí�ca de Assistência Estudan�l, através de ações, projetos e 
programas, visando à melhoria das condições socioeconômicas e 
psicossociais do/a discente, à inclusão e formação plenas para sua 
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permanência qualificada no IFBA; analisa os dados de evasão e repetência a 
fim de levantar demandas no âmbito da atenção ao/à estudante; par�cipa 
de fóruns delibera�vos e consul�vos a respeito dos processos de natureza 
pedagógica, oferecendo subsídios para a tomada de decisões (bancas, 
reuniões de coordenações de cursos e departamentos acadêmicos etc.), 
desenvolvendo estudos específicos, quando necessário; avalia, seleciona e 
acompanha os Projetos de Incen�vo à Aprendizagem (Pina), do Programa 
de Assistência e Apoio ao Estudante (Paae).

Integram o quadro do Setor Mul�disciplinar as seguintes equipes: 

Ÿ Serviço de Atendimento Pedagógico

 Dentre suas atribuições está a promoção da relação 
dialógica entre os diversos agentes do processo de ensino-
aprendizagem; a realização de atendimento ao/à discente e 
responsáveis, com encaminhamento daquele/a, quando 
preciso, para acompanhamento psicossocial; par�cipação, 
juntamente com docentes, do planejamento e da definição de 
metodologias para que os obje�vos propostos pelos cursos sejam 
alcançados, além de auxiliar no desenvolvimento de projetos que integrem 
as diversas disciplinas de modo transversal e contribuam para a melhoria do 
processo educa�vo.

Contatos: 3621-8722/24/36
eliene.sales@i�a.edu.br 
indaiara.silva@i�a.edu.br  
daniel.neto@i�a.edu.br  

Ÿ Serviço Social

Este núcleo é o responsável pela realização de pesquisas socioeconômicas, 
iden�ficando situações de vulnerabil idade social,  bem como 
potencialidades da comunidade estudan�l; socialização, ampliação, 
fortalecimento e avaliação da Polí�ca de Assistência Estudan�l, por meio da 
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elaboração e execução de processos sele�vos para fins de inserção do/a 
estudante em programas de acesso e permanência, fomentando a 
copar�cipação da família; iden�ficação de fatores sociais, econômicos e 
culturais presentes nas relações familiares que interferem no processo 
ensino-aprendizagem, a fim de propor alterna�vas; promoção da formação 
integral dos estudantes por meio de a�vidades e eventos de caráter 
socioeduca�vo; criação de estratégias de aproximação entre família, 
comunidade e escola.
Contatos: 3621-8718 | jociane@i�a.edu.br

Ÿ Serviço de Enfermagem

 Promove a assistência à saúde da comunidade discente, em 
caráter preven�vo, educa�vo e de primeiros socorros, através de 
consultas e procedimentos de enfermagem. Com base na 
vigilância à saúde, cuida da atualização de cartão vacinal (em 
parceria com a Secretaria Municipal de Saúde), orientando os 
estudantes sobre questões correlatas. Ainda acompanha alunos 
com patologias crônicas, realizando encaminhamento à 
assistência médica especializada, quando necessário. Os 
atendimentos de saúde desenvolvidos não subs�tuem os serviços 
prestados pelas unidades de saúde dos municípios, como PSFs, UPAs, CAPS, 
hospitais, dentre outros.
Contatos: 3621-8726 | ariane.sousa@i�a.edu.br

Ÿ Serviço de Tradução e Interpretação em Língua Brasileira de Sinais 
(Libras)

 Responsável pela tradução, na forma escrita, e 
interpretação, oralmente, de forma simultânea ou 
consecu�va, da Língua Portuguesa para a Língua 
Brasileira de Sinais, ou vice-versa, de ar�gos, livros e 
gêneros textuais diversos. Também traduz e interpreta 
palavras, conversações, narra�vas, palestras e 
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a�vidades didá�co-pedagógicas, reproduzindo em Libras ou Língua 
Portuguesa expressões, ideias e pensamentos, de acordo com o contexto 
interacional e as caracterís�cas culturais e iden�tárias das pessoas surdas e 
ouvintes envolvidas. 
Contatos: 3621-8717 | agda.cortes@i�a.edu.br

E-mail geral do setor: depae.jac@i�a.edu.br

Ÿ Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais 
Específicas (Napne)

 Ainda em fase de implantação, o setor consiste numa unidade 
organizacional de natureza consul�va e delibera�va, tendo por finalidade 
coordenar e executar a Polí�ca de Inclusão da Pessoa com Deficiência e/ou 
outras necessidades específicas. Caberá ao NAPNE promover ações que 
possibilitem o acesso, a permanência e a conclusão com êxito do/a 
discente, realizando orientação, adaptando e adquirindo recursos 
pedagógicos, metodológicos e tecnológicos alterna�vos aos/às 
professores/as desses/as estudantes, a fim de favorecer o processo ensino-
aprendizagem, a convivência com a diversidade e o desenvolvimento 
profissional. Orientar a comunidade acadêmica e os familiares, bem como 
oferecer suporte para a implantação de medidas de acessibilidade, de 
forma a permi�r o acesso aos vários espaços acadêmicos, buscando a 
quebra de barreiras arquitetônicas, educacionais, a�tudinais e 
comunica�vas, também integram as atribuições do Núcleo em questão.
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Ÿ  Coordenação de Registros Escolares (Cores):

 Responsável pela publicação do calendário 
acadêmico, informando as datas de matrícula, 
períodos de trancamento e publicações de 
resultados para consulta periódica; pelo 
recolhimento das cadernetas de cada disciplina e 
pela preparação do bole�m acadêmico e histórico 
e s c o l a r,  a l é m  d e  o u t r o s  d o c u m e n t o s 
relacionados, promovendo a sua guarda, bem 
como de processos e pareceres; pela organização 
das turmas e dos respec�vos diários de classe; divulgação dos mapas de 
aferição de rendimento escolar; pelo planejamento e execução da 
matrícula dos alunos em cada período le�vo; pela assistência dos 
professores na busca de informações sobre os discentes. 
Horário de Funcionamento: das 7h às 22h

Contatos: 3621-8705/8732
cores.jacobina@i�a.edu.br

Ÿ Protocolo:

 Indicado para formalização de solicitações através de processo como: 
cer�ficado de conclusão, histórico escolar, atestado, dentre outros. Vale 
ressaltar que, em qualquer solicitação, o/a estudante deverá informar 
nome completo e número de matrícula.

Horário de Funcionamento: das 6h40 às 22h

Contato: 3621-8700
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Ÿ Biblioteca:

 É  o  e s p a ç o  v o l t a d o  p a r a  o 
a r m a z e n a m e n t o ,  a  o r g a n i z a ç ã o , 
disseminação e conservação do acervo 
bibliográfico do campus, que reúne livros 
l i terár ios  e  técn icos ,  d ic ionár ios , 
periódicos, mapas, mídias (CDs e DVDs), publicações ins�tucionais, como 
bole�ns informa�vos e revistas cien�ficas, além dos TCCs, somando mais de 
3 mil �tulos. O setor ainda dispõe de computadores com acesso à internet 
para pesquisas acadêmicas e salas de estudo em grupo e individual.
 Para usufruir do acervo, através de consulta ou emprés�mo domiciliar, 
o/a interessado/a deve comparecer pessoalmente, a fim de efe�var sua 
solicitação. Lembrando que é necessário seguir as instruções dos avisos, 
sobretudo quanto ao silêncio e à proibição de fazer refeições no recinto.

Ü Emprés�mo domiciliar
 Autorizado após cadastro no Sistema Integrado de Bibliotecas, o 
Pergamum.
 Des�na-se a toda a comunidade IFBA (estudantes devidamente 
matriculados, professores, técnicos administra�vos e terceirizados), de 
acordo com os seguintes prazos e volumes:
- Discentes: 2 livros/7 dias corridos
- Servidores (professores e técnicos): 3 livros/15 
dias corridos;
- Terceirizados: 3 livros/7 dias corridos
Obs. :  Quando o exemplar  não es�ver 
disponível, o(a) solicitante poderá fazer uma 
reserva virtualmente. Não serão emprestados 
mapas, dicionários, enciclopédias, periódicos 
(jornais, revistas e similares) e obras raras.
Ü Reserva
 Realizada virtualmente, ou pessoalmente 
no setor, com validade de 24h.
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Ü Renovação
Realizada virtualmente, ou pessoalmente no setor, por até 5 vezes, desde 
que o(a) solicitante não esteja em atraso nem o material reservado.
Ü Devolução
O exemplar re�rado para emprés�mo deverá ser entregue diretamente na 
Biblioteca, mediante assinatura do recibo de devolução. Portanto, os 
exemplares deixados nas mesas do setor não serão considerados como 
devolvidos.
Ü Penalidades
O não cumprimento das formalidades e dos prazos implicará no 
impedimento de novo emprés�mo pelo mesmo número de dias de atraso, 
salvo quando a Biblioteca es�ver fechada. Em caso de perda ou danos à 
obra emprestada, deverá ser feita a reposição de volume idên�co. No caso 
de �tulos esgotados, a reposição será de obra com assunto e valor 
equivalentes, a par�r de indicação do setor.
Obs.: A inadimplência com a Biblioteca impedirá 
o/a estudante de efetuar nova matrícula.
Horário de funcionamento: das 7h às 21h
Contato: 3621-8710

Ÿ Dicas de Estudos:

- Leve as dúvidas anotadas para esclarecimento do/a professor/a logo na 
próxima aula. Lembre que ele/a é a pessoa mais indicada para resolver o seu 
problema;

- Crie um horário diário para acompanhar os conteúdos das disciplinas. Não 
deixe para estudar tudo no dia anterior à avaliação. Faça do estudo um 
hábito! 

- Reserve um tempo para o lazer e a prá�ca de exercícios, o que ajuda a 
eliminar a tensão do co�diano e prepara o corpo para aguentar mais uma 
maratona de estudos. 

- Para demais orientações, procure o setor Mul�disciplinar. 

HISTÓRICO
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Ÿ Coordenação de Pesquisa:

 O setor está responsável pelas a�vidades e polí�cas de pesquisa, pós-
graduação e qualificação, inovação tecnológica e educacional. 
Acompanhamento de projetos e grupos, bem como publicização da 
produção cien�fica do campus, incluindo organização dos seminários de 
iniciação cien�fica, está no rol de suas funções.
Contato: luciliarosa@i�a.edu.br

Ÿ  Coordenação de Extensão:

 Planeja, coordena, fomenta, acompanha e supervisiona as a�vidades 
e polí�cas ins�tucionais de extensão e relações com a sociedade, 
ar�culadas ao ensino e à pesquisa, junto aos diversos segmentos sociais. 
Dentre suas atribuições, está o fomento e apoio à elaboração e submissão 
de editais, projetos e convênios de âmbito cien�fico, ar�s�co, cultural e 
espor�vo.
Contato: talita.gen�l@i�a.edu.br

Ÿ Coordenação de Estágio e Egressos:

 Apoia o desenvolvimento de ações de integração escola-empresa-
comunidade, intermediando estágios e contratações, além de viabilizar a 
realização de visitas técnicas, cursos e eventos profissionalizantes.
Contato: vitor.teixeira@i�a.edu.br

*Todos estão disponíveis no telefone 3621-8709  

HISTÓRICO
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“A Polí�ca de Assistência Estudan�l é um arcabouço de princípios e diretrizes que 
orienta a elaboração e implantação de ações que garantam o acesso, a 

permanência e a conclusão de curso dos estudantes do IFBA, visando à inclusão 
social, formação plena, produção de conhecimento, melhoria do desempenho 

acadêmico e ao bem-estar biopsicossocial" (Diretrizes da PAE - IFBA, 2010).

 O acesso à educação, assim como a sua con�nuidade, é um direito de 
todos e dever das ins�tuições de ensino públicas. Para que se alcance a 
excelência acadêmica e a plena formação dos educandos, uma polí�ca de 
assistência estudan�l é imprescindível.
 Anualmente, o Serviço Social do campus abre 
inscrição para o Programa de Assistência e Apoio ao 
Estudante (Paae), em período estabelecido no 
calendário acadêmico, após ampla divulgação. 
Geralmente, no início do ano le�vo, são elencadas as 
necessidades para posterior seleção dos beneficiários. 
Também há outras oportunidades através dos 
Programas Universais e Complementares, mediante 
abertura de editais. Confira abaixo:

Ÿ PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E APOIO AO ESTUDANTE 

 Desenvolve ações de seleção e acompanhamento dos alunos em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica, avaliando renda per capita, 
relações familiares, situação de saúde, habitacional e acadêmica.

Ÿ O Programa e suas Modalidades
Bolsa de Estudo: Disponibiliza auxílio financeiro mensal a fim de contribuir 
para o melhor desenvolvimento das a�vidades acadêmicas do/a estudante, 
que deverá par�cipar de acompanhamento pedagógico, a�vidades de 

ASSISTÊNCIA
ESTUDANTIL
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monitoria, atendimento docente, dentre outros. Público prioritário: 
estudantes que estejam cursando o primeiro ano ou semestre. Valor: meio 
salário vigente.

Bolsas vinculadas a Projetos de Incen�vo à Aprendizagem (Pina): 
Disponibiliza auxílio financeiro e insere o/a estudante em projetos de 
pesquisa e/ou extensão a serem desenvolvidos por servidores (docentes ou 
técnicos administra�vos). O/a beneficiário/a deve ter condições 
acadêmicas de cumprir carga horária de até 12h semanais, não estando, 
preferencialmente, no primeiro ano ou semestre le�vo.  Valor: meio salário 
vigente.

Auxílio-Transporte: Disponibiliza auxílio financeiro mensal para contribuir 
com custeio de deslocamento no trajeto domicílio/IFBA (e vice-versa). 
Terão prioridade os estudantes cujos municípios de domicílio não oferecem 
transporte escolar até o Ins�tuto. Valor: Até 20% do salário mínimo vigente 
para estudantes que residem em Jacobina e até 30% do salário mínimo 
vigente para os que residem em outro município.

Auxílio-Moradia: Disponibiliza auxílio financeiro mensal para contribuir 
com despesas referentes à moradia do/a estudante. Terão direito a esse 
auxílio, prioritariamente, os estudantes oriundos de outros municípios ou 
que morem em Jacobina e não residam com familiares. Será exigido 
mensalmente o recibo do aluguel. Valor: Até meio salário mínimo vigente, 
não devendo, portanto, cobrir todas as despesas com a moradia.
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Aquisições (Almoxarifado Social): Disponibiliza material de desenho técnico 
e/ou itens do fardamento escolar autorizados pelo Serviço Social sob 
entrevista. Apenas um item pode ser liberado por estudante por ano le�vo.

Auxílio-Cópia e Impressão: Disponibiliza cópias e impressões para os 
estudantes com o obje�vo de contribuir com os materiais didá�cos 
específicos do curso e estudos. Serviço disponível na reprografia do 
campus, sendo a cota mensal de cópias e impressões. Os estudantes 70 30  
não selecionados para bolsas e auxílios poderão ser incluídos apenas nesta 
modalidade. Horário e critério de atendimento são de responsabilidade 
exclusiva do setor.

Auxílio-Alimentação: Subsidia uma refeição diária, podendo ser almoço ou 
janta.

PROGRAMAS UNIVERSAIS

 Des�nam-se a qualquer estudante regularmente matriculado/a no 
IFBA, sem critérios de seleção socioeconômica ou meritocrá�cos. As ações 
incluem projetos de temas dis�ntos, como formação para a cidadania, 
saúde, diversidade, educação �sica, ar�s�ca e cultural, além de assistência 
para viagens. Mais informações na Resolução n.º 25 /Consup - a par�r do 
Art. 82.

Ÿ PROGRAMAS COMPLEMENTARES

 Des�nam-se a qualquer estudante regularmente matriculado/a no 
IFBA, devendo a sua par�cipação estar condicionada a questões 
socioeconômicas e/ou meritocrá�cas. Em geral, estão voltados para 
mobilidade acadêmica nacional e internacional, auxílio para iniciação 
cien�fica e tecnológica ou auxílio para atuação em monitoria de disciplinas 
específicas ou projetos de extensão relacionados ao ensino. Mais 
informações na .Resolução n.º 25 /Consup - a par�r do Art. 144
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HISTÓRICO
N O R M A S
ACADÊMICAS

Ÿ Matrícula 
 É o ato formal pelo qual ocorre a sua vinculação ao IFBA, observados os 
procedimentos específicos e os prazos estabelecidos no calendário acadêmico. 
Des�na-se, dentre outros, aos classificados no Processo Sele�vo; regularmente 
matriculados no período le�vo anterior, desde que não haja impedimento legal; aos 
solicitantes de integralização, transferência interna ou externa, portadores de 
diploma e aos requerentes de reintegração aprovada pelo Conselho de Curso; aos 
ingressantes através de convênio, intercâmbio ou acordo cultural.
Obs.: A não renovação da matrícula caracteriza abandono de curso e desvinculação 
da ins�tuição. O/a estudante em débito com a Biblioteca, reprovado/a por 
frequência, desligado/a do Ins�tuto por  mo�vos disciplinares ou reprovado/a por 
duas vezes  na  mesma  etapa  do  curso  perderá  o  direito  à  renovação  da 
matrícula. Também perde o direito à renovação alunos com pendências no âmbito da 
Assistência Estudan�l (art. 143 do documento norma�vo da ).PAE

Ÿ Trancamento de Matrícula
 Consiste na interrupção temporária dos estudos. 
Poderá ser concedido o trancamento por um período 
le�vo, mediante análise do Conselho de Curso, respeitadas 
as orientações da legislação específica vigente, bem como 
os prazos estabelecidos no calendário acadêmico. 

Ÿ Reintegração ao Curso 
 O/a estudante desvinculado/a da ins�tuição tem 
direito à reintegração ao curso desde que jus�ficadas as 
causas que provocaram o ato e solicitado dentro de prazo 
específico.

Ÿ Aproveitamento de Estudos e Experiências Anteriores
 Entende-se por aproveitamento de estudos o processo de reconhecimento de 
disciplinas, competências ou etapas com aprovação em curso da Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM) ou do ensino médio, desde que 
diretamente relacionado com o perfil profissional de conclusão da respec�va 
qualificação ou habilitação profissional, cursado em uma habilitação específica, com 
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aprovação no IFBA ou em outra ins�tuição de ensino da EPTNM credenciada pelo 
MEC, bem como ins�tuições estrangeiras, para a obtenção de habilitação  diversa,  
conforme  estabelece  o o art. 11 da Resolução da Câmara de  Educação  Básica do  
Conselho Nacional de Educação (CNE/CEB) nº 4/99.
 Já o aproveitamento de experiências anteriores consiste no processo de 
reconhecimento de competências adquiridas pelo/a estudante, no trabalho ou por 
outros meios informais, mediante um sistema avalia�vo. As orientações acerca dos 
documentos necessários e procedimento para tais solicitações estão disponíveis na 
Cores.

Ÿ Exercício Domiciliar
 É a equivalência de estudos, por ausência às aulas, concedida ao/à estudante 
amparado/a pelo e pela .Decreto-Lei nº 1.044/69 Lei n° 6.202/75
 Terá direito:
 I - a aluna gestante;
 II – o/a estudante com incapacidade �sica rela�va incompa�vel com a 
frequência aos trabalhos escolares.
Obs.: O exercício domiciliar será requerido à Diren instruído com laudo médico que 
comprove uma das situações estabelecidas na legislação referida.

Ÿ Avaliação de Desempenho Acadêmico
 O  p ro c e s s o  d e  ava l i a çã o  d a 
aprendizagem é compreendido como 
uma prá�ca de inves�gação ampla, 
diagnós�ca, con�nua, cumula�va, 
sistemá�ca e coopera�va e se des�na ao 
apontamento de caminhos para o 
processo educa�vo. Envolve todos os 
aspectos qualita�vos e quan�ta�vos da 
formação do/a educando/a, conforme 
prescreve a  .Lei  nº  9. 394/96
 Em cada unidade didá�ca, seu desempenho será registrado através de nota, 
compreendida entre 0 e 10, e resultante de, pelo menos, três instrumentos de 
avaliação  de  naturezas  diferentes.  
Obs.: O/a estudante que não realizar qualquer a�vidade de verificação da 
aprendizagem receberá o código NA -  Não Avaliado, correspondente à nota  0 (zero). 
Será vetado do direito de realizar as avaliações o/a estudante que, sem jus�fica�va 
legal, �ver  frequência inferior a  75% do período le�vo  no qual  os  conteúdos a 
serem avaliados foram trabalhados.
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Ÿ Revisão de Avaliação
 O direito à revisão da avaliação se dá por requerimento à Coordenação do 
Curso, entregue no Protocolo do campus, no prazo de 48 horas (úteis) após a 
divulgação do resultado. Obs.: Todos os requerimentos de alunos menores de idade 
precisam ser assinados pelo/a responsável legal.

Ÿ 2ª Chamada da Avaliação de Aprendizagem
 Se faltar a qualquer das verificações de aprendizagem ou deixar de executar 
trabalho escolar (por uma das situações descritas abaixo), será facultado a você o 
direito à segunda chamada. O requerimento deve ser realizado via Protocolo para a 
Cores até 48 horas (úteis) após o término do prazo de afastamento, com 
apresentação de comprovação através de documentos. 
 MOTIVOS:
 - Problema de saúde
 - Obrigações com o Serviço Militar
 - Exercício do voto (um dia anterior e um dia posterior à data da eleição)
 - Convocação pelo Poder Judiciário ou pela Jus�ça Eleitoral
 -Cumprimento extraordinário de horário de trabalho devidamente 
comprovado
 -Viagem, autorizada pela ins�tuição, para representá-la em a�vidades 
despor�vas, culturais, de ensino, pesquisa ou extensão
 -Acompanhamento de parentes (cônjuge, pai, mãe e/ou filho) em caso de 
defesa da saúde
 -Falecimento de parente (cônjuge e/ou parentes de primeiro grau), desde que a 
avaliação se realize num período de até oito dias corridos após a ocorrência

Ÿ Frequência
A frequência às aulas e demais a�vidades acadêmicas, permi�da apenas aos 
matriculados, é obrigatória, salvo exceções. Será reprovado/a por falta o/a estudante 
que �ver frequência inferior a 75% e superior a 50%. Será considerado abandono 
quando o/a estudante �ver frequência de 25,1% a 50% e evasão de 0% a 25,1%.

Ÿ Resultado das avaliações
Ao/à  professor/a  compete  divulgar  o  resultado  de  cada  avaliação  antes  da 
seguinte. Todas as notas dos estudantes deverão ser registradas no diário de classe.

Ÿ Aprovação
Será considerado/a aprovado/a em cada unidade didá�ca o/a estudante que ob�ver 
a média igual ou superior a 6 em  todas  as  disciplinas  ou competências e apresentar 
frequência igual  ou  superior  a 75% do total  de horas.
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Ÿ Recuperação da Aprendizagem
 Se ob�ver nota que represente menos de 60% do valor das a�vidades 
avalia�vas, você terá direito à recuperação correspondente ao(s) componente(s) 
curricular(es)  avaliado(s). Os estudos de recuperação serão realizados durante o 
processo pedagógico, incluindo o horário de atendimento definido no cronograma 
docente em turno oposto ao das aulas. Não terá direito à avaliação de recuperação da 
aprendizagem o/a estudante que deixar de realizar as a�vidades avalia�vas  
regulares  ou  que  tenha  frequência inferior  a 75% no período em que os conteúdos 
avaliados  foram trabalhados.

Ÿ Conselho de Classe
Após cada unidade didá�ca, serão realizadas reuniões do Conselho de Classe, 
instância de caráter diagnós�co e prognós�co que obje�va acompanhar e avaliar, de 
forma con�nua e sistemá�ca, a dinâmica pedagógica, tomando decisões cole�vas 
sobre questões referentes ao planejamento do ensino, à aprendizagem e a�tudes 
dos estudantes. No fim do período le�vo, o Conselho, após análise e discussão, 
também poderá aprovar o/a estudante que ob�ver frequência igual ou superior a 
75% do total de horas desenvolvidas na etapa do curso e se enquadre nos seguintes 
critérios:

Ü Média igual ou superior a 5 em, no máximo, duas disciplinas e frequência mínima 
de 75% em cada uma  delas;

Ü Média igual ou superior a 4 em apenas uma disciplina e frequência mínima de 
75% na matéria  em questão.

As situações acadêmicas que extrapolarem as principais determinações constantes 
nos documentos do IFBA serão resolvidas pelo Conselho de Curso, composto por 
professores das áreas técnicas e propedêu�cas. 
Obs.: Informações acerca dos critérios podem ser ob�das nas Coordenações de 
Curso.
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Ÿ Controle de Entrada e Saída de Alunos 
 A ins�tuição não controla a entrada e saída dos alunos, entretanto, recomenda-
se que estejam atentos para a frequência mínima exigida, de forma que não sejam 
prejudicados nos seus direitos, tais como a realização de 2ª chamada, recuperação 
paralela e avaliação em Conselho de Classe final.

Ÿ Direitos e Deveres
São direitos dos discentes:
Ü Par�cipar das a�vidades escolares, sociais e recrea�vas do 

Ins�tuto des�nadas à sua formação;
Ü Conhecer o Plano de cada disciplina do seu curso;
Ü Conhecer os horários dos professores para Atendimento ao/à 

Aluno/a (ATA);
Ü Receber trabalhos e avaliações, devidamente corrigidos, até o término de cada 

unidade le�va, bem como ter acesso ao bole�m de notas e à frequência ob�da;
Ü Comunicar à Diren, à Coordenação de Curso ou do Ensino Médio quaisquer 

irregularidades observadas que possam comprometer a qualidade e o bom 
andamento do curso como: a falta e/ou atraso constante de professor/a, demora 
na entrega de avaliações e resultados, quando extrapolarem os prazos 
determinados pelo calendário ins�tucional;

Ü Eleger seus representantes; 
Ü Apresentar sugestões que visem à melhoria do processo de ensino-

aprendizagem, recorrendo aos setores competentes;
Ü U�lizar o acervo da Biblioteca através de consultas in loco e/ou re�rada por 

emprés�mo, ficando este úl�mo condicionado aos critérios estabelecidos pelo 
setor.

São deveres dos alunos:
Ü Frequentar com assiduidade e pontualidade as aulas e 

demais a�vidades escolares;
Ü Apresentar-se na ins�tuição devidamente uniformizado/a, 

no caso de estudantes da forma integrada;
Ü Conhecer e cumprir as Normas Acadêmicas e o Regimento 

Interno do IFBA;
Ü Comunicar à Diretoria de Ensino sobre qualquer deficiência que implique na 

necessidade da u�lização de estratégias e/ou de recursos didá�cos específicos 
para um melhor aproveitamento dos estudos;

Ü Comparecer, quando convocado/a, a reuniões;
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Ü Conservar e manter a limpeza diária das salas de aula, laboratórios, oficinas e de 
todos os demais ambientes escolares, zelando pelo patrimônio público, incluindo 
máquinas e equipamentos, além do material didá�co disponibilizado para as 
aulas de artes, desenho técnico e outras;

Ü Responsabilizar-se pelos seus pertences, como livros, equipamentos ou qualquer 
objeto pessoal trazido para o campus. 

Ü Abster-se de atos que perturbem a ordem, ofendam os bons costumes ou 
importem em desacato às leis, autoridades escolares, aos servidores, demais 
funcionários, bem como aos próprios colegas;

Normas Específicas para o uso dos Laboratórios:
Ü Abster-se de atos que perturbem a ordem, ofendam os bons 

costumes ou importem em desacato às leis, autoridades escolares, 
aos servidores demais funcionários, bem como aos próprios 
colegas;

Ü É terminantemente proibida a u�lização dos Laboratórios de 
Informá�ca por pessoas estranhas à comunidade escolar, salvo em 
caso de cursos e a�vidades extensionistas oferecidos pela 
ins�tuição;

Ü É proibida a u�lização dos recursos dos laboratórios para fins par�culares, bem 
como consumir alimentos/bebidas e fumar nas dependências dos laboratórios;

Ü Não é permi�do promover reuniões nas dependências dos laboratórios, salvo 
exceções com autorização e/ou acompanhamento de profissional;

Ü A instalação de so�ware somente poderá ser feita pelos técnicos dos laboratórios 
ou professores, após autorização do/a coordenador/a de curso, não sendo 
permi�da a alteração das configurações de hardware e so�ware por aluno/a; 

Ü A internet deve ser usada somente para aulas, na realização de pesquisas e 
trabalhos acadêmicos. É terminantemente proibido o acesso a sites que 
contenham material pornográfico, bem como o uso de chats ou quaisquer 
programas de comunicação sem fins acadêmicos. 

Obs.: O/a discente que não corresponder às normas estabelecidas pelo Ins�tuto 
estará sujeito às sanções disciplinares cabíveis.

Ÿ Fardamento 

O uniforme é de uso obrigatório para os estudantes dos cursos técnicos integrados. 
Sendo assim, o ingresso à ins�tuição depende do seu uso completo.
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Escolar (Diário):
Ü Camisa padrão com marca oficial
Ü Calças lisas �po jeans azuis ou pretas, saia ou bermuda na altura dos joelhos
Ü Calçado: tênis ou sandália fechada ou sapatos, a fim de proteger os pés, 

sobretudo nas aulas prá�cas em laboratório. 

O uso de chinelos, em caso de lesão ou contusão que impeça o/a aluno/a de calçar 
sapatos ou tênis deverá ser autorizado pela ins�tuição.

Nas aulas prá�cas em laboratório, de campo ou visitas técnicas a 
empresas ou demais ins�tuições, além do fardamento padrão, 
poderá ser exigido o uso do jaleco (de preferência de manga 
longa) e de outros equipamentos de proteção individual, de 
acordo com exigências específicas do ambiente.

Espor�vo (Aulas de Educação Física): 
Ü Camiseta oficial
Ü Calção
Ü Legging de cores neutras ou short-saia padronizado

 O uniforme da prá�ca de esportes por modalidade será definido pelo/a 
professor/a responsável, com aprovação da Diretoria Geral do campus.
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Ÿ Regime Disciplinar: 

 Aplica-se aos estudantes dos cursos da Educação Profissional Técnica e 
Tecnológica de Nível Médio o que consta no  e no Regimento Interno do IFBA Código 
Disciplinar Discente. Na definição das infrações disciplinares e fixação das respec�vas 
sanções, levar-se-á em consideração os atos contra:
Ü a integridade �sica e moral da pessoa; 
Ü o patrimônio moral, cien�fico, cultural e material; 
Ü o exercício das funções pedagógicas, cien�ficas e administra�vas. 
 
 De acordo com o Art. 4º do Código Disciplinar Discente do IFBA, cons�tuem-se 
em sanções disciplinares: 
I - advertência, oral e imposta em par�cular, não se aplicando em caso de 
reincidência; 
II - repreensão, com cópia anexada na pasta do/a discente; 
III - medida socioeduca�va, cujo obje�vo seja a reparação do dano material ou moral 
causado pela infração come�da e/ou a reelaboração de valores é�cos e morais que 
levaram o/a estudante a cometer a infração em questão;
IV - suspensão, implicando o afastamento do discente de todas as a�vidades 
acadêmicas por um período não inferior a três, nem superior a 25 dias, ressalvada a 
aplicação de agravante; 
V - desligamento.

 Conforme o Art. 6º do Código Disciplinar Discente, as infrações disciplinares 
discentes classificam-se em:
 I - leves, passíveis de advertência oral e par�cular ou medida socioeduca�va; 
II - médias, passíveis de advertência oral e par�cular, repreensão, medida 
socioeduca�va ou suspensão; 
III - graves, passíveis de repreensão, medida socioeduca�va ou suspensão máxima  de  
25 dias, ressalvada a aplicação de agravante; 
IV - gravíssimas, passíveis de medidas socioeduca�vas, suspensão ou desligamento. 

§1º Serão consideradas agravantes:

- reincidência em infração da mesma gravidade; 
- come�mento de infração mediante violência ou grave ameaça, com emprego de 
arma ou com substância inflamável, explosiva ou intoxicante; ou come�mento de 
infração por discente que se serve de anonimato ou de nome fic�cio ou suposto.
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§2º A ocorrência de agravante autoriza a aplicação de sanção hierarquicamente mais 
grave, no caso de advertência ou repreensão, ou o aumento da sanção até a  metade,  
no  caso  de suspensão. 

§3º As medidas socioeduca�vas serão definidas de forma recíproca e proporcional à 
gravidade ou ao dano material ou moral causado pela infração.

 A aplicação de sanções que impliquem no afastamento das a�vidades 
acadêmicas será precedida de sindicância, na qual é assegurado o direito de defesa.

 Disposições Gerais

 Não será permi�da a mudança de curso em nenhuma 
das formações técnicas de nível médio;
 O prazo máximo para conclusão dos cursos 
integrados será o dobro do tempo padrão, que é de 4 anos, 
sem considerar os aproveitamentos de estudos e de 
experiências anteriores.Todos os processos de estudantes 
deverão ser: 

I - Registrados no Setor de Protocolo; 
II - Devidamente instruídos pela Cores, antes de serem encaminhados ao setor 
devido; 
III - Encaminhados à Coordenação do Curso para análise e emissão de parecer, salvo 
determinação em contrário; 
IV - Encaminhados à Diretoria de Ensino, para emissão de parecer final, salvo 
determinação em contrário; 
V - Encaminhados à Cores para ciência do/a requerente e para que sejam tomadas as 
providência cabíveis, após o parecer.

Solicitações fora do prazo somente serão aceitas através da aprovação da Diren, para 
os casos estabelecidos por lei, devidamente comprovados, ou por mo�vo relevante, a 
juízo dos órgãos referidos acima.         

- Conforme o Art. 7º do Código Disciplinar Discente do IFBA, cons�tui-se em infração 
disciplinar a u�lização de qualquer aparelho eletrônico (iPod,  celular,  agenda  
eletrônica,  notebook, tablet,  receptor,  gravador,  smartphone,  máquina  
fotográfica  ou  outros  equipamentos similares) em sala de aula, exceto quando 
autorizado pelo/a docente para fins didá�cos.
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 O período le�vo corresponde ao conjunto de meses estabelecido em 
Calendário Acadêmico para cumprimento do número mínimo de 200 dias de aula. 
Apresentado e aprovado anualmente em assembleia, o documento poderá ser 
revisto e reformulado para que sejam cumpridas todas as a�vidades previstas, sem 
prejuízo ao processo de ensino-aprendizagem.
 Os regimes dos cursos são estabelecidos a par�r das formas de ensino: no nível 
médio, integrada e subsequente.  Para a primeira, tem-se o regime seriado anual, 
totalizando quatro unidades didá�cas, enquanto o da segunda é semestral, assim 
como acontece no nível superior (licenciatura em computação).
Confira os calendários atuais aqui 

 

 
 As aulas do turno matu�no começam às 7h e seguem até 
às 12h20. As do turno vesper�no acontecem das 13h20 às 
17h50, e as noturnas das 18h40 às 22h. A tolerância para 
atraso é de 15min. Caso ultrapasse esse tempo, o acesso à sala 
de aula ficará a critério do/a professor/a. 
 Os horários de 2ª chamada, reposição de aula, a�vidades 
prá�cas ou extras e recuperação paralela são programados, 
previamente, entre docentes, estudantes e coordenadores de curso. Eventualmente 
podem ser agendadas aulas aos sábados, a fim de cumprir as determinações da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que prevê 800 horas.
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