
MANUAL DO(A)
ESTUDANTE

2016

Bahia
Campus Seabra

INSTITUTO
FEDERAL



PRESIDENTE DA REPÚBLICA INTERINO 

Michel Temer 

 

MINISTRO DA EDUCAÇÃO (MEC) 

José Mendonça Bezerra Filho 

 

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (SETEC) 

Marcos Antônio Veiga Filho 

 

REITOR DO IFBA 

Renato da Anunciação Filho 

 

DIRETOR GERAL DO CAMPUS SEABRA 

Robson Luiz da Silva Menezes 

 

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  

Darílio Pires 

 

DIRETOR ACADÊMICO 

Edinelson dos Santos 

 

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENSINO 

Matheus Brito  

 

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO 

Egnaudo Adorno 

 

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PESQUISA 

Olívia Nepomuceno 

 

COORDENADOR DO CURSO TÉCNICO DE INFORMÁTICA 

Rabelo Filho 



COORDENADOR DO CURSO TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE 

Everaldo Gonçalves 

 

COORDENADORA DA ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS 

Juliane Campelo 

 

COORDENADOR DA ÁREA DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS 

Nelson Costa 

 

COORDENADORA DE APOIO ACADÊMICO 

Laura Neta  

 

COORDENADORA DE REGISTROS ESCOLARES (CORES) 

Patrícia Dias  

 

GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (GECOM) - EQUIPE 

Marivaldo Oliveira 

Verusa Pinho 

 

CHEFE DA GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

João Gabriel Silva Gomes 

 

CHEFA DA GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

Lucian Lobo 

 

ELABORAÇÃO & REVISÃO DO MANUAL 

Cristiane Copque da Cruz S. de Santana, Laura Neta Dias do Sacramento e 

Verusa Pinho 

 

DIAGRAMAÇÃO 

Marivaldo Oliveira 



SUMÁRIO 

MENSAGEM DE BOAS-VINDAS  

DADOS PESSOAIS E HORÁRIO DAS AULAS 

HORÁRIO DA TURMA                           

HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

MISSÃO E PRINCÍPIOS NORTEADORES  

OBJETIVOS 

MAPA DO CAMPUS 

CONHECENDO O CAMPUS  

1. DIRETORIA ACADÊMICA 

2. DEPARTAMENTO DE ENSINO 

3. COORDENAÇÕES DE CURSO E ÁREA 

4. COORDENAÇÃO DE APOIO ACADÊMICO 

5. COORDENAÇÃO DE REGISTROS ESCOLARES (CORES) 

6. DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO 

7. DEPARTAMENTO DE PESQUISA 

8. BIBLIOTECA 

9. LABORATÓRIOS 

10. SETOR DE SAÚDE 

NORMAS ACADÊMICAS 

MATRÍCULA 

MUDANÇA DE TURNO 

7

8

9

10

13

15

18

18

18

18

18

19

19

19

19

20

21

21

21

22

16



TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 

REINTEGRAÇÃO AO CURSO 

APROVEITAMENTO DE ESTUDOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES 

EXERCÍCIO DOMICILIAR 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ACADÊMICO 

REVISÃO DE AVALIAÇÃO 

2ª CHAMADA DA AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

FREQUÊNCIA 

RESULTADO DAS AVALIAÇÕES 

APROVAÇÃO 

RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

CONSELHO DE CLASSE 

DEVERES DO(A) ESTUDANTE 

   PROIBIÇÕES 

   SANÇÕES DISCIPLINARES 

FARDAMENTO 

DEPREDAÇÃO DO PATRIMÔNIO MATERIAL 

POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

PERÍODO LETIVO 2016 

REFERÊNCIAS 

22

23

23

24

24

25

25

25

26

26

27

27

28

28

29

30

30

22

22

27



Manual do(a) Estudante 2016

7

MENSAGEM DE BOAS-VINDAS 

 

Seja bem-vindo(a) ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia (IFBA)! É com muita alegria e satisfação que lhe apresentamos o 

Manual do(a) Estudante do IFBA - Campus Seabra 2016.  

Este livreto reúne um conjunto de informações sobre a estrutura institucional e 

os procedimentos acadêmicos que farão parte do seu cotidiano escolar, 

sendo um material valioso de consulta. Seu objetivo é facilitar a comunicação 

interna, através da social ização de informações sobre o desenvolvimento das 

atividades administrativas e acadêmicas, melhorando, assim, o relaciona-

mento com você, no âmbito do tripé “ensino, pesquisa e extensão”, pilares da 

nossa instituição.  

Desejamos sucesso nesta etapa de sua vida, que, certamente, será determi-

nante na sua formação profissional e humanística. E boa viagem pelo vasto 

mundo do conhecimento! 

 

 

Robson Luiz da Silva Menezes 

Diretor Geral 
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HORÁRIO DAS AULAS  

 

Os portões do campus são abertos às 7h. Os(as) alunos(as) podem 

permanecer nas dependências da instituição até às 18h.  

As aulas do turno matutino começam às 7h15min e seguem até às 12h. As 

do turno vespertino acontecem das 13h15min às 17h55min. A tolerância para 

atrasos é de 15 min.  

Os horários de 2ª chamada, reposição de aulas, aulas extras, práticas e 

recuperação paralela são programados, previamente, entre professores(as), 

alunos(as) e coordenações de curso. Eventualmente podem ser agendadas 

aulas aos sábados.  

DADOS PESSOAIS 

 

Nome: 

 

Endereço: 

 

Contatos (tel., cel., e-mail): 
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HORÁRIO DA TURMA

Curso:_________________________________________________________
 

 

HORÁRIO  SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 

       

       

       

       

       

       

HORÁRIO  SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 
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HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 
 

O Campus 

Localizado no município de Seabra, na região da Chapada Diamantina, 

o Campus Seabra nasce com a segunda fase da expansão da Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica do Ministério da Educação 

(MEC). Inaugurado simbolicamente em Brasília, no ano de 2010, começa a 

funcionar provisoriamente no dia 13 de julho de 2011, em um espaço cedido 

pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb). 

 

O campus inicia suas atividades com o desenvolvimento do projeto de 

extensão Pré-IFBA, curso preparatório para o ingresso de estudantes, 

oferecido nas escolas públicas do município. Nesse período, as atividades 

adminis trativas são destaque, como o planejamento de metas, ao lado da 

revisão dos planos de curso, do programa Mulheres Mil e da elaboração do 1º 

Processo Seletivo. 

 

Em 2012, são oferecidos os cursos técnicos integrados de informática e meio 

ambiente - este último também disponível na forma subsequente. Atualmente, 

após quatro anos de existência, o campus conta mais  de 400 estudantes 

matriculados, ao lado de 65 servidores (32 técnicos administrativos e 33 

professores) e quase 40 funcionários terceirizados. 
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O IFBA 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), 

criado pela Lei nº 11.892/2008, é resultado das mudanças promovidas no 

antigo Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (Cefet-BA). 

Autarquia do Governo Federal, a instituição ex iste há mais de 100 anos, 

estabelecendo-se, em 1910, na capital baiana, com a primeira Escola de 

Aprendizes Artífices do país. 

 

Ao longo dos anos, recebe distintas denominações, como 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 última transformação, o Instituto passa a ter características bem 

peculiares: equipara-se às universidades federais, atuando com a 

verticalização do ens ino, da educação básica e profissional à superior, além 

de apresentar estrutura pluricurricular e multicampi. 

 

Hoje o IFBA está em mais de 20 cidades da Bahia, com 17 campi e 5 núcleos 

avançados, oferecendo cursos de nível médio, nas formas integrada, 

subsequente e Proeja (educação de jovens e adultos), além de superior, 

através de bacharelados, engenharias, licenciaturas, formações tecnológicas 

e pós-graduações. 

 

 

IFBA
Seabra
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O TRIPÉ: ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO  

 

Além dos cursos regulares, o IFBA também oferece formação iniciação e 

continuada (FIC), por meio de programas diversos, como o Nacional de 

Valorização dos Trabalhadores em Educação (Profuncionário), voltado para a 

capacitação técnica e semipresencial dos funcionários da educação básica 

pública, que, no primeiro semestre deste ano, formou quase 80 profissionais 

em secretariado, alimentação, multimeios didáticos e infraestrutura escolar.  

 

Até 2014, o Instituto também oferecia cursos através do Mulheres Mil, 

resultado da parceria firmada entre o Brasil e o Canadá para qualificação 

profissional e cidadã de mulheres a partir de 18 anos, com ensino 

fundamental completo ou em conclusão, moradoras de comunidades com 

baixo índice de desenvolvimento humano e integrantes de Territórios de 

Cidadania; e o  Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(Pronatec), que, no Campus Seabra, ofereceu mais de 50 cursos, totalizando 

3.330 oportunidades, com 12 municípios contemplados.  

 

Em meio a essas atividades, estudantes e servidores também se envolvem 

com pesquisa e extensão, por meio de grupos e projetos. 

Conheça mais sobre a história dessa instituição centenária nos vídeos 
disponíveis em nosso Canal do Youtube e no Portal IFBA! 

 

 

 

PRONATEC
PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO
AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO

PDE

https://www.youtube.com/channel/UCdHmNhJs2vRvfVBtgLedMQA
http://portal.mec.gov.br/pronatec
http://portal.mec.gov.br/pronatec
http://portal.mec.gov.br/programa-mulheres-mil
http://www.portal.ifba.edu.br/
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MISSÃO E PRINCÍPIOS NORTEADORES 
 

MISSÃO 

Promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, 

pesquisa e extensão com qualidade socialmente referenciada, objetivando o 

desenvolvimento sustentável do país. 

 

PRINCÍPIOS NORTEADORES 

De acordo com a filosofia orientadora das ações do IFBA, a escola é um 

espaço público de formação social e humanística integrada à técnico-

científica. Nesse sentido, o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) do Instituto 

apresenta os seguintes princípios norteadores: 

 

· Trabalho: O IFBA norteia seu trabalho pelo princípio educativo, 

integrado à ciência, tecnologia e cultura, com base da proposta 

política-pedagógica e de desenvolvimento curricular; 

· Indissociabilidade: Será sempre observada a integração entre 

ensino, pesquisa e extensão, assim como a instituição buscará a 

articulação de diferentes áreas de conhecimento;  

· Verticalização: Entre os diversos níveis, formas e modalidades de 

ensino;  

· Continuidade: As áreas técnicas/tecnológicas promoverão oportu-

nidades para uma educação continuada;  

· Qualidade: O Instituto buscará sempre a excelência no ensino, na 

pesquisa e extensão;  

· Unificação: Buscar-se-á a unificação entre cultura/conhecimento e 

trabalho, para desenvolver as funções do pensar e do fazer;  

· Integração: A busca da integração interdisciplinar permitirá a 

geração, construção e utilização do conhecimento produzido pelo 

ensino e pela pesquisa aplicada para a solução de problemas 
econômico-sociais. O foco desse princípio é a vinculação estreita à 

tecnologia, destinada à construção da cidadania, da democracia e da 

vida ativa de criação e produção solidárias em uma perspectiva 

histórico-crítica;  
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· Inovação: A implementação da inovação c ientífica, tecnológica, 

artís tica, cultural, educacional e esportiva deverá orientar as ações do 

Instituto;  

· Qualificação: O IFBA buscará, de modo permanente, a qualificação e 

a capacitação de seu quadro de pessoal e a melhoria de sua 

estrutura, de processos organizacionais, programas e ações;  

· Autonomia: O Instituto preservará a autonomia didático-científica, 

administrativa, disciplinar e de gestão financeira e patrimonial;  

· Responsabilidade: O IFBA terá compromisso com o bem público, 

sua administração e função na sociedade, primando sempre pelo bem 

comum, pela ética e priorizando a satisfação das necessidades 

coletivas à frente das pessoais ;  

· Transparência: Os servidores, principalmente, quando ocuparem 

cargo de direção ou função gratificada, têm a obrigação de divulgar 

seus atos administrativos e pedagógicos de forma ampla, irrestrita, 

permanente, atendendo ao princípio da publicidade da administração 

pública;  

· Inserção: O Instituto deverá se integrar à sociedade em seu contexto 

sócioeconômico e cultural no âmbito regional, nacional e inter-

nacional;  

· Difusão: O IFBA disponibilizará todo o conhecimento que desen-

volver, dando suporte aos arranjos produtivos locais, nas áreas social 

e cultural;  

· Democracia: A instituição promoverá a vivência democrática, bus-

cando a participação da comunidade acadêmica nos processos de 

planejamento e gestão; 

· Respeito: O IFBA deverá assegurar o respeito e a valorização da 

pessoa humana em sua singularidade e diversidade;  

· Permanência: A instituição deverá desenvolver uma política de 

assistência aos estudantes e possibil itar a acessibilidade de pessoas 

com deficiência e necessidades educativas específicas;  

· Inclusão: O Instituto promoverá ações afirmativas de inclusão e 

garantia de acesso para deficientes, egressos de escolas públicas 

e/ou em s ituação de vulnerabilidade social, levando em consideração 

as questões étnico-raciais e de gênero;  

· Equidade: O IFBA promoverá nas suas relações ações de equidade;  

· Sustentabilidade: A instituição comprometer-se-á com a preser-

vação ambiental, de forma a garantir a sustentabilidade nas suas 

ações. 
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OBJETIVOS 
 

Os objetivos do IFBA estão baseados no Seção III, art. 7º, da Lei de Criação 

dos Institutos Federais (nº 11.892/2008), bem como no art. 5º do seu Estatuto. 

São eles:  

· Ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente 

na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino 

fundamental e para o público da educação de jovens e adultos; 

· Ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, 

objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a 

atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas 

áreas da educação profissional e tecnológica; 

· Realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de 

soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à 

comunidade; 

· Desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e 

finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com 

o mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na 

produção, no desenvolvimento e na difusão de conhecimentos 

científicos e tecnológicos; 

· Estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de 

trabalho e renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do 

desenvolvimento socioeconômico local e regional;  

· Ministrar em nível de educação superior: cursos tecnológicos, de 

licenciatura (bem como programas especiais de formação pedagógica, 

com vistas à formação de professores para a educação básica, 

sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação 

profissional), bacharelados e engenharias, ao lado de cursos de pós-

graduação lato sensu, de aperfeiçoamento e especialização, e stricto 

sensu, de mestrado e doutorado. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm


* Confira detalhes sobre cada setor nas págs. 18, 19, 20 e 21

GINÁSIO

(Futuras Instalações)

MAPA DO CAMPUS

Salas de Aula

Laboratório de Física
Laboratório de Química

Laboratório de Biologia

Laboratório de Informática

Jardim Jardim

Jardim

Banheiro F

Banheiro M
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ANEXO

MAPA DO CAMPUS

Biblioteca

Setor de Saúde

Diretoria Acadêmica
Departamento de Ensino

Diretoria
Geral

Coordenação de
Apoio Acadêmico

Coordenações de
Curso e Áreas

Coordenação de
Registros Escolares

(Cores)

Departamentos de
Extensão e Pesquisa

Jardim Jardim

Jardim

Jardim

E
N
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D

A
 

Auditório

Bloco Administrativo

Bloco Administrativo

Sala do(a)s
Professore(a)s

Sala de
Webconferência

Protocolo
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CONHECENDO O CAMPUS 
 

Os(as) docentes das diversas disciplinas atenderão às necessidades dos(as) 
alunos(as) em horários previamente agendados, divulgados em cada ano 
letivo. Dessa maneira, você poderá resolver questões relativas ao processo 
de ensino-aprendizagem. Se o(a) professor(a) não puder te ajudar, dirija-se  à 
Coordenação de Curso, Coordenação de Apoio Acadêmico, Diretoria 
Acadêmica e/ou Geral, seguindo essa ordem/hierarquia. 

Todas as dúvidas relativas à vida acadêmica dos(as) estudantes, tais como 
orientação sobre matrícula, análise da grade curricular, aproveitamento de 
estudos, trancamento de disciplina, transferência e reabertura de matrícula 
são analisados pelo Conselho de Curso que, por sua vez, fará os 
encaminhamentos necessários ao atendimento das solicitações. Toda  
solicitação deverá ser feita no Protocolo do Campus via requerimento próprio 

v Os setores estão abertos, geralmente, de segunda a sexta-feira, das 
7h às 12h e das 13h às 18h, com exceções; 

v Confira a localização de cada um deles no mapa (págs. 16 e 17). 

 

1. DIRETORIA ACADÊMICA  

 

Responsável por planejar, desenvolver, gerenciar e avaliar a execução das 
políticas de ensino, nas suas diferentes formas, promovendo ações que 
garantam a articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. 
 

2. DEPARTAMENTO DE ENSINO (DEPEN) 

 

Setor destinado à elaboração e reformulação dos cursos; ao monitoramento 
das atividades didático-pedagógicas; à coordenação dos setores ligados ao 
corpo docente, coordenações de curso e área. 
 

3. COORDENAÇÕES DE CURSO E ÁREA 

 

Subordinadas ao Depen, são responsáveis pelo acompanhamento dos 
cursos/áreas e apoio aos(às) docentes, oferecendo atendimento aos(às) 
estudantes em caso de dúvida quanto à organização do curso e ao 
andamento das disciplinas. É este setor que encaminha as demandas 
acadêmicas ao Conselho de Curso. Em cada período letivo, os(as) 
coordenadores(as) divulgam o cronograma das aulas, além dos dias e 
horários de atendimento.  
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4. COORDENAÇÃO DE APOIO ACADÊMICO 
 

Oferece atendimento multidisciplinar centrado nas questões de ensino e 
aprendizagem, buscando minimizar as dificuldades de adaptação e integração 
do estudante, através de ações compartilhadas com as famílias e a equipe 
docente. Esse setor também é responsável por promover a Política de 
assistência estudantil. 
 

5. COORDENAÇÃO DE REGISTROS ESCOLARES (CORES) 

 

Os(as) técnicos(as) da Cores organizam e mantêm atualizados os registros 
escolares, a exemplo de notas e demais dados de desempenho escolar, além 
de realizar processos como matrícula e transferência, emitindo, também, 
documentos oficiais, a exemplo de declarações, boletim, histórico escolar, 
certificado e diploma.  
 

6. DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO 

 

Responsável por coordenar as atividades extensionistas do campus, incluindo 
convênios de estágio, programas, projetos e parcerias com outras instituições. 
É o intermediário entre a sociedade/o mundo do trabalho e você! 
 

7. DEPARTAMENTO DE PESQUISA 

 

Responsável por coordenar as atividades de pesquisa do campus, articuladas 
com o ensino e a extensão. Oferece apoio aos(às) docentes, técnicos(as) e 
estudantes que desenvolvem projetos na área, em geral, a partir de  grupos 
de estudos.  
 

8. BIBLIOTECA  

 

É o espaço voltado para organização e conservação do acervo bibliográfico do 
campus. Composto por l ivros literários e técnicos, além de periódicos, CDs e 
DVDs. O ainda setor dispõe de computadores com acesso à internet para 
pesquisas acadêmicas e uma sala de estudos.  
 
Para usufruir do acervo, através de consulta ou empréstimo domiciliar, você 
deve comparecer pessoalmente e fazer a sua solicitação.  
 
Lembrando que é necessário seguir as instruções dos avisos quanto ao 
silêncio nas salas de leitura e nas proximidades das mesas, bem como à 
proibição de fumar e fazer refeições no recinto.  
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Empréstimo domiciliar 
 

Destina-se a toda a comunidade IFBA (dentre alunos devidamente 
matriculados, professores, técnicos administrativos e terceirizados), de acordo 
com os seguintes prazos e volumes: 
 
Estudantes: 3 livros/7 dias corridos 
Professores: 5 livros/30 dias corridos 
 
Técnicos administrativos e terceirizados: 3 livros/15 dias corridos 
Quando o exemplar não estiver disponível na biblioteca, o(a) solicitante pode 
deixar seu nome em uma lista de reserva.   
 
Obs.: Não serão emprestados mapas, dic ionários, enciclopédias, periódicos 
(jornais, revistas e similares) e obras raras.  
 

Renovação 
 

O empréstimo poderá ser renovado por igual prazo, desde que o material não 
esteja em atraso ou reservado. 
 

Devolução 
 

O exemplar retirado para empréstimo deve ser devolvido ao(à) servidor(a) 
responsável pela Biblioteca. Portanto, os exemplares deixados nas mesas do 
setor ou com colegas não serão considerados como devolvidos. 
 

Penalidades 
 

O não cumprimento das formalidades e dos prazos por parte do(a) solicitante 
implicará, obrigatoriamente, nas seguintes sanções: suspensão da Biblioteca 
pelo dobro do número de dias de atraso; impossibilidade de efetuar novos 
empréstimos e realizar reservas, e, em caso de perda ou danos à obra 
emprestada, deverá ser feita a reposição de livro idêntico. No caso de títulos 
esgotados, a reposição deve ser de obra com assunto e valor equivalentes, a 
partir de indicação da própria Biblioteca. 
 
Obs.: A inadimplência com o setor impedirá o(a) estudante de efetuar nova 
matrícula.  
 

9. LABORATÓRIOS 
  
Os laboratórios do Campus Seabra estão administrativamente subordinados 
às Coordenações de Curso e Áreas, responsáveis por disponibilizar 
informações quanto às normas de funcionamento e segurança desses 
espaços. 
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Os laboratórios dispõem de infraestrutura adequada para o desenvolvimento 

das aulas práticas, além de atividades de pesquisa e extensão.  

Laboratórios de Física, Química, Biologia e Matemática - Coordenação de 

Ciências Exatas e Naturais  

Laboratórios de Informática - Coordenação do Curso de Informática 

10. SETOR DE SAÚDE 

Conta, atualmente, com uma auxiliar de enfermagem, que realiza serviços de 

primeiros socorros. 

 

NORMAS ACADÊMICAS 
 
MATRÍCULA 
 

É o ato formal pelo qual ocorre a sua vinculação acadêmica ao IFBA, 
observados os procedimentos específicos e os prazos estabelecidos no 
Calendário Acadêmico. Destina-se:  

I - ao(à) candidato(a) classificado(a) e selecionado(a) em exame de seleção; 

II - ao(à) estudante do IFBA, regularmente matriculado(a) no período letivo 

imediatamente anterior, desde que não haja impedimento legal; 

III - ao(à) estudante que trancou o curso e está dentro do prazo para 

integralização, de acordo com as normas do Instituto e o Plano de Curso; 

IV - ao(à) requerente que obteve aprovação em seu pedido de transferência 

interna ou externa; 

IV - ao(à) requerente que obteve aprovação em seu pedido de matrícula para 

portadores de diploma ou certificado de qualificação profissional técnica de 

nível médio; 

V - ao(à) requerente que obteve sua reintegração no curso aprovada pelo 

Conselho de Curso; 

VI - aos(às) estudantes ingressos(as) através de convênio, intercâmbio ou 

acordo cultural; 

VII - aos(às) estudantes transferidos ex-officio; 

VIII - aos(às) estudantes que estiverem sem débito com a Biblioteca. 
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RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA 

A matrícula terá validade de um período letivo. Após esse período, o(a) 
aluno(a) deverá realizar a renovação de acordo com o calendário acadêmico. 
A não renovação da matrícula caracteriza abandono de curso e desvinculação 
da instituição. O estudante em débito com a Biblioteca, reprovado por 
frequência, des ligado da instituição por motivos disciplinares ou reprovado por 
duas vezes na mesma etapa do curso perderá o direito à renovação da 
matrícula. 

MUDANÇA DE TURNO 

As solicitações para a mudança de turno serão realizadas em prazo 
estabelecido no Calendário Acadêmico. A alteração fica condicionada à 
existência de vaga na turma pleiteada e à comprovação de uma das situações 
indicadas abaixo: 

a) relação de emprego; 

b) relação de estágio curricular; 

c) matrícula em curso de educação formal em outra instituição de ensino.  

Havendo mais pedidos do que vagas disponíveis, a solicitação será concedida 
de acordo com a ordem de prioridade estabelecida nos itens anteriores e 
através da análise do histórico escolar dos(as) requerentes. Somente serão 
contemplados(as) estudantes que tiverem cursado, com aprovação, pelo 
menos uma etapa (um semestre, para a forma subsequente, ou um ano, para 
a integrada) do curso no(a) qual está matriculado(a). 

TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 

Para interrupção temporária dos estudos, poderá ser concedido o 
trancamento de matrícula por um período letivo, mediante análise do 
Conselho de Curso, respeitadas as orientações da legislação específica 
vigente, bem como os prazos estabelecidos pelo Calendário Acadêmico. 
Informações acerca dos critérios podem ser obtidas na Coordenação de 
Curso. 

REINTEGRAÇÃO AO CURSO  

O(a) estudante desvinculado(a) da instituição tem direito à reintegração ao 
curso desde que justificadas as causas que provocaram sua desvinculação. A 
solicitação deve ser realizada em prazo estabelecido no Calendário 
Acadêmico. Informações acerca dos critérios podem ser obtidas na 
Coordenação de Curso. 

APROVEITAMENTO DE ESTUDOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES 

Entende-se por aproveitamento de estudos o processo de reconhecimento de 
disciplinas, competências ou etapas cursadas com aprovação em curso da 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM) ou do ensino médio,  
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desde que diretamente relacionado com o perfil profissional de conclusão da 

respectiva qualificação ou habilitação profissional, cursado em uma 

habilitação específica, com aprovação no IFBA ou em outra instituição de 

ensino da EPTNM, credenciada pelo MEC, bem como instituições 

estrangeiras, para a obtenção de habilitação diversa, conforme estabelece 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 avaliativo. 
 

As orientações acerca dos documentos necessários e procedimentos para 

tais solicitações estão disponíveis na Cores. 
 

EXERCÍCIO DOMICILIAR  
 

É a equivalência de estudos, por ausência às aulas, concedida ao(à) 

estudante amparado(a) pelo Decreto-Lei nº 1.044/69 e pela Lei n° 6.202/75.  
 

Terá direito: 

I - a aluna gestante; 

II - o(a) estudante com incapacidade física relativa incompatível com a 

frequência aos trabalhos escolares. 
 

O exercício domiciliar será requerido ao Depen, instruído com laudo médico 

que comprove uma das situações estabelecidas na legislação referida. 
 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ACADÊMICO 
 

O processo de avaliação da aprendizagem é compreendido como uma prática 

de investigação ampla, diagnóstica, contínua, cumulativa, sistemática e 

cooperativa e se destina ao apontamento de caminhos para o processo 

educativo. Envolve todos os aspectos qualitativos e quantitativos da formação 

do(a) educando(a), conforme prescreve a Lei nº 9.394/96.  
 

Em cada unidade didática, seu desempenho será registrado através de nota, 

compreendida entre 0 e 10, e resultante de, pelo menos, três instrumentos de 

avaliação de naturezas diferentes. Ao(à) professor(a) compete divulgar o 

resultado de cada avaliação antes da avaliação seguinte. 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/RCNE_CEB04_99.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del1044.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6202.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
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Obs.: O(a) estudante que não realizar qualquer atividade de verificação da 

aprendizagem receberá o código NA - Não Avaliado, correspondente à nota 0 

(zero). Será vetado o direito de realizar as avaliações o(a) estudante que, sem 

justificativa legal, tiver frequência inferior a 75% do período letivo,  em que os 

conteúdos a serem avaliados forem trabalhados. 

 

REVISÃO DE AVALIAÇÃO 

 

Você tem direito à revisão da avaliação, através de requerimento à 

Coordenação do Curso, no prazo de 48 horas após a divulgação do resultado. 

O requerimento deverá ser preenchido e entregue no Protocolo do campus. 

Obs.: Todos os requerimentos de aluno(a)s menores de idade 

deverão ser assinados pelo responsável legal. 

 

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 até 48 

horas úteis após o término do prazo de afastamento, com apresentação de 

comprovação através de documentos: 
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FREQUÊNCIA 
 
A frequência às aulas e demais atividades acadêmicas, permitida apenas 
aos(às) matriculados(as), é obrigatória, sendo vedado o abono de faltas. Será 
reprovado por falta o(a) estudante que tiver frequência inferior a 75% e 
superior a 50%. 
 
RESULTADO DAS AVALIAÇÕES  
 
Ao(à) professor(a) compete divulgar o resultado de cada avaliação antes da 
seguinte. Todas as notas dos(as) estudantes nas avaliações das unidades 
didáticas deverão ser registradas no diário de classe. 
 
APROVAÇÃO  
 
Será considerado(a) aprovado(a) em cada unidade didática do curso o(a) 
estudante que obtiver a média igual ou superior a 6,0 (seis) em todas as  
disciplinas ou competências e apresentar frequência igual ou superior a 75% 
do total de horas.  

 

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 Justiça Eleitoral 

Cumprimento extraordinário de horário de trabalho devidamente 
comprovado 

 
Viagem, autorizada pela instituição, para representá-la em atividades 
desportivas, culturais, de ensino ou pesquisa 

 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 
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RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

Se obtiver nota que represente menos de 60% do valor das atividades 
avaliativas, você terá direito à recuperação correspondente ao(s) compo-

nente(s) curricular(es) avaliado(s) durante o processo de aprendizagem. Os 
estudos de recuperação serão realizados durante o processo pedagógico, 
incluindo o horário de atendimento definido no cronograma do(a) docente em 

turno oposto ao das aulas. 

Não terá direito à avaliação de recuperação da aprendizagem o(a) estudante 
que não realizou as atividades avaliativas regulares ou que tenha frequência 
inferior a 75% no período em que os conteúdos avaliados forem trabalhados. 

 

CONSELHO DE CLASSE 

 

Após cada unidade didática, serão realizadas reuniões do Conselho de 
Classe, objetivando acompanhar a dinâmica pedagógica, aperfeiçoar o 

processo de ensino-aprendizagem e avaliar de forma contínua, objetiva e 
sistemática o processo pedagógico.  

No final do período letivo, o Conselho de Classe Final, após análise e 
discussão, também poderá aprovar o(a) estudante que possuir freqüência 
igual ou superior a 75% do total de horas desenvolvidas na etapa do curso e 

se enquadre nos critérios seguintes: 

Possuir média igual ou superior a 5,0 (cinco) em, no máximo, duas disciplinas 
e frequência mínima de 75% em cada uma delas; 

Possuir média igual ou superior a 4,0 (quatro) 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, órgão colegiado que se destina à avaliação da eficiência educativa do 

processo pedagógico. Será constituído pelo (a) coordenador(a) do curso; três 
professores(as) da área técnica; três professores(as) das áreas de 
linguagens, ciências da natureza e ciências humanas; um representante da 

área técnico-pedagógica e um do corpo discente. 
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DEVERES DO(A) ESTUDANTE 
 

CÓDIGO DISCIPLINAR DISCENTE (Resolução nº 73/2013) 

DAS PROIBIÇÕES 

 

I - Deixar de usar uniforme nas dependências do IFBA, exceto para os(as) 

alunos(as) dos cursos superiores; 

II - Desrespeitar ou ofender com palavras, gestos ou atos colegas, 

professores(as) e demais servidores(as); 

III - A Prática de atos definidos como infração pelas leis penais; 

IV - O uso de meios fraudulentos, com o propósito de lograr aprovação em 

disciplinas curriculares ou qualquer tipo de vantagem, quer para si como para 

terceiros(as); 

V - Perturbar intencionalmente o desenvolvimento das aulas e demais 

atividades acadêmicas programadas como permanência em corredores, 

escadarias, rampas ou em frente a salas de aula, laboratórios e auditório;  

VI - Participar de atos conhecidos como trote, que atentem contra a integridade 

física e/ou moral dos(as) discentes, dentro da instituição; 

VII - Organizar qualquer forma de arrecadação pecuniária, distribuir impressos, 

divulgar folhetos, fazer comunicações públicas, venda de gêneros alimentícios  

 

DAS SANÇÕES DISCIPLINARES 

 

I - leves, passíveis de advertência oral e particular (não se aplicando em caso 

de reincidência), ou medida socioeducativa, cujo objetivo seja a reparação do 

dano material ou moral causado pela infração cometida e/ou a reelaboração de 

valores éticos e morais que levaram o(a) estudante a cometer a infração em 

questão; 

II - médias, passíveis de advertência oral e particular, repreensão (com cópia 

anexada na pasta do discente), medida socioeducativa ou suspensão; 

III - graves, passíveis de repreensão, medida socioeducativa ou suspensão, 

implicando o afastamento do(a) discente de todas as atividades acadêmicas 

por um período não inferior a três nem superior a 25 dias, ressalvada a 

aplicação de agravante; 

IV - gravíssimas, passíveis de medidas socioeducativas, suspensão ou 

desligamento. 

 

http://www.portal.ifba.edu.br/prodin/anexos-prodin/biblioteca/resoluo-73-2013-cdigo-disciplinar-discente-ok.pdf/@@download/file/resoluo 73 2013 cdigo disciplinar discente ok.pdf
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ou qualquer outro produto, em nome da instituição, sem a autorização por 

escrito da administração institucional; 

VIII - Causar intencionalmente danos ao patrimônio do IFBA ou de terceiros. 

 

FARDAMENTO 

 

O corpo discente dos cursos técnicos de nível médio (EPTNM) somente terá 

acesso à instituição para desenvolvimento das atividades acadêmicas 

curriculares se devidamente uniformizado, sem alterações no padrão do 

fardamento, como recorte de mangas e golas. O fardamento obrigatório para 

acesso às dependências do campus será composto pelos seguintes itens: 

· Camisa padrão branca; 

· Calça jeans, bermuda ou saia jeans na altura dos joelhos; 

O uniforme padrão de educação física consiste em calça ou bermuda, 

camiseta e tênis. 

 

  DEPREDAÇÃO DO PATRIMÔNIO MATERIAL 

 
O IFBA é uma autarquia do Governo Federal pertencente à Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica do MEC. Sendo assim, todo o 

conjunto de bens de valor econômico, histórico, artístico, científico, estético, 

cultural e ambiental vinculados à instituição configura-se como patrimônio 

público. É seu dever zelar pelos bens do Campus Seabra, local que, a partir  

de agora, faz parte da sua história e, certamente, será determinante na sua 

formação profissional e humanística. Lembre-se de que a depredação do 

campus é caracterizada como infração gravíssima, passível de sanções 

disciplinares. Cuide do que é seu; Cuide do que é nosso! 
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POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 
 

Consiste em um arcabouço de princípios e diretrizes que orientam a 

elaboração e implantação de ações que garantam o acesso, a permanência e 

a conclusão de curso dos(as) estudantes do IFBA, com base na inclusão 

social, formação plena, produção de conhecimento, melhoria do desempenho 

acadêmico e ao bem estar biopsicossocial.  

 

A Política de Assistência Estudantil do IFBA está dividida nos seguintes eixos 

e programas: 

  

I - Programa de Assistência e Apoio ao Estudante (Paae): Destina-se a 

estudantes em comprovada situação de vulnerabilidade social, tendo como 

obrigatória a participação em processo de seleção socioeconômica. Inclui os 

auxílios-alimentação, cópia e impressão, moradia e transporte; ingresso na 

residência estudantil e seleção para monitoria; 

 

II - Programas Universais: Destinam-se a qualquer estudante regularmente 

matriculado no IFBA, sem critérios de seleção socioeconômica ou 

meritocráticos. Contemplam projetos na área de educação para a diversidade, 

assistência à saúde, incentivo à formação da cidadania e assistência a 

viagens. 

 

O acompanhamento dos auxílios e bolsas, dentre outras ações específicas, 

será feito com o monitoramento da frequência mínima do estudante pela 

Coordenação de Assistência Estudantil do campus. 

 

É vedado o acúmulo de programas por estudante, exceto em casos especiais, 

avaliados por comissão específica. Nesses casos, o(a) discente poderá 

acumular uma das modalidades de bolsa ou auxílio com a bolsa-alimentação 

e a cota para cópias e impressão, mediante emissão de parecer social. Em 

caso de desligamento e perda de vínculo com a instituição, o(a) estudante 

também será automaticamente desligado dos programas. 
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PERÍODO LETIVO 2016 
 

O período letivo corresponde ao conjunto de meses estabelecido em 

Calendário Acadêmico para cumprimento do número mínimo de dias de aula, 

que corresponde a 200. Apresentado anualmente pelo Departamento 

Acadêmico e aprovado pelo Fórum do Campus, o documento poderá ser 

revisto e reformulado para que sejam cumpridas todas as atividades previstas, 

sem prejuízo ao processo de ensino-aprendizagem. 

 

Os regimes dos cursos são estabelecidos a partir das formas de ensino: 

integrada e subsequente. Para a primeira, tem-se o regime seriado anual, 

totalizando quatro unidades didáticas, enquanto o da segunda é semestral.  

 

Confira os calendários atuais aqui 
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