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APRESENTAÇÃO
As orientações acadêmicas que estão 

presentes neste manual servirão como 

diretrizes para as nossas práticas 

acadêmicas e discentes ao longo do ano 

letivo de 2018. 

Todas os norteamentos apontados neste 

material resultam das discussões 

empreendidas ao longo da nossa "Jornada 

Pedagógica de 2018". Sendo assim, a 

sistematização apresentada é o resultado de 

nossos debates coletivos.  

O Departamento de Ensino do IFBA / Simões 

Filho orienta que os estudantes devem 

seguir estes parâmetros durante este 

período letivo, com a finalidade de alinhar 

as atividades no decorrer do nosso ano que 

está sendo iniciado. 

 

Prof. Esly Marinho 

Prof. Solange Alves



EVENTOS INTEGRADORES
No ano letivo de 2018, o IFBA/ Simões Filho 

terá três eventos integradores, a saber: 

IFBailando: Diversidade, Gêneros e 

Sexualidades, Semana da Consciência 

Negra e Semana de Ciência e Tecnologia. 

Cada um dos eventos acontecerá em uma 

unidade para a modalidade integrada, com 

participação na condição de ouvintes das 

outras turmas na seguinte configuração: 

I UNIDADE - IFBailando: Diversidade, 

Gêneros e Sexualidades  

 1º ano. 

II UNIDADE - Semana da Consciência Negra 

2º ano. 

III UNIDADE - Semana de Ciência e 

Tecnologia 

3º ano. 

Obs. Para as modalidades subsequente e 

superior, os estudantes participarão na 

condição de ouvintes. 



EVENTOS INTEGRADORES 
PONTUAÇÃO-INTEGRADO

De acordo com as decisões efetuadas na 

Jornada Pedagógica 2018, a turma 

responsável pelo evento terá até 3,0 pontos 

para a composição da nota da unidade. As 

outras turmas terão, na condição de 

ouvintes, avaliados sob o critério de 

frequência, o valor de até 1,0. Sendo assim: 

I Unidade - 1º ano (responsável pelo 

IFBailando - até 3,0 (2º e 3º anos - até 1,0 de 

frequência. 

I I Unidade - 2º ano (responsável pela 

Semana da Consciência Negra - até 3,0 (1º e 

3º anos - até 1,0 de frequência. 

III Unidade - 3º ano (responsável pela 

Semana de Ciência e Tecnologia - até 3,0 (1º 

e 2º anos - até 1,0 de frequência. 



EVENTOS INTEGRADORES 
PONTUAÇÃO-SUBSEQUENTE 

E SUPERIOR

SUBSEQUENTE 

Na modalidade subsequente a pontuação a 

ser dada será até 1,0, calculada por meio da 

frequência dos estudantes, 

SUPERIOR 

 (Licenciatura em Eletromecânica e 

Engenharia Mecânica) 

A pontuação será opcional e fica a critério 

dos docentes da modalidade. 



AVALIAÇÕES
INTEGRADO 

PELO MENOS 2 AVALIAÇÕES + A NOTA 

DO EVENTO INTEGRADOR. 

(Atentar para as orientações 

concernentes à pontuação do evento 

integrador colocadas anteriormente).

SUBSEQUENTE 

DISCIPLINAS DE 30 HORAS: DUAS 

AVALIAÇÕES + NOTA DO EVENTO 

INTEGRADOR. 

ACIMA DE 30 HORAS: TRÊS 

AVALIAÇÕES + NOTA DE PARTICIPAÇÃO 

NO EVENTO. 

(Atentar para pontuar somente a nota de 

um evento por semestre.



EVENTOS INTEGRADORES 
COMISSÃO ORGANIZADORA

IFBAILANDO: Ana Maria 

Galvão, Alessandro Barbosa e Carlos. 

SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA:  

Valter de Carvalho, Ângela Oliveira e 

Itamar de Jesus. 

SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA: 

Ademildes Romana, Marilena Meira, Luis 

Alberto, Giovana Dantas, Núbia 

Nascimento, Ricardo Petrônio, Geraldo 

Ribeiro, Luciano Almeida, Juanice 

Andrade, Ricardo Kuentzer, Dalton 

Paixão e Rodrigo Ícaro. 

Observação: as comissões ainda estão 

abertas para incorporar mais servidores.



RECUPERAÇÃO

Em conformidade com o setor pedagógico 

e o Departamento de Ensino, a 

recuperação deverá substituir a nota de 

maior peso atribuída pelo professor na 

unidade (caso o estudante na prova de 

recuperação tenha obtido nota superior 

com relação à primeira). 



CONSIDERAÇÕES FINAIS

As orientações presentes nesses 

materiais estão baseadas nas atas da 

Jornada Pedagógica, na organização 

didática e nas diretrizes da COTEP e do 

DEPEN.  

 

Esperamos que este 

material acompanhe nossas rotinas 

acadêmicas. 

 

 

 

 

Departamento de Ensino 

Comissão da Jornada Pedagógica - 2018


