
 

 

 

 

 

 

 

 
IF Baiano – Campus Bom Jesus da Lapa 

Guia do 

Estudante 
Bacharelado em Engenharia Agronômica 

 

Bom Jesus da Lapa 

2018 
 

 

 

 

 



 

COMISSÃO ELABORADORA 

Portaria nº 18, de 02/02/17, alterada pela Portaria nº 39, de 04/05/17 

 

Ailton Rodrigues da Silva 

Valdineia Antunes Alves Ramos 

Janine Couto Cruz Macedo 

Hania Gracielle Brito Soares da Silva 

Junio Batista Custódio 

Luciana Pereira Cardial Teixeira 

Francisco Augusto da Silva Neto 

Marcos Aurélio da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atualizado em: março/2018. Para a impressão deste Guia, sugere-se a opção livreto. 



 

 

Escola é 

 

... o lugar que se faz amigos. 

Não se trata só de prédios, salas, quadros, 

Programas, horários, conceitos... 

Escola é sobretudo, gente 

Gente que trabalha, que estuda 

Que alegra, se conhece, se estima. 

 

O Diretor é gente, 

O coordenador é gente, 

O professor é gente, 

O aluno é gente, 

Cada funcionário é gente. 

 

E a escola será cada vez melhor 

Na medida em que cada um se comporte 

Como colega, amigo, irmão. 

Nada de “ilha cercada de gente por todos os lados” 

Nada de conviver com as pessoas e depois, 

Descobrir que não tem amizade a ninguém. 

Nada de ser como tijolo que forma a parede, Indiferente, frio, só. 

 

Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, 

É também criar laços de amizade, É criar ambiente de camaradagem, 

É conviver, é se “amarrar nela”! 

 

Ora é lógico... 

Numa escola assim vai ser fácil! Estudar, trabalhar, crescer, 

Fazer amigos, educar-se, ser feliz. 

É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. 

 

(Paulo Freire)



 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Este Guia do Estudante do Curso de Engenharia Agronômica é uma referência para o 

seu percurso no IF Baiano – Campus Bom Jesus da Lapa. Aqui apresentamos algumas 

informações importantes sobre a dinâmica do curso e sobre o funcionamento administrativo 

do Campus. Entretanto, este Guia não dispensa a leitura das normas institucionais que regem 

o ensino, a pesquisa e a extensão na graduação, pois esse conhecimento contribui para o bom 

aproveitamento das oportunidades e êxito acadêmico.  

Este Guia apresenta uma síntese das informações sobre o Campus Bom Jesus da Lapa 

e da sua estrutura organizacional. Em seguida, encontram-se as orientações de convivência do 

estudante, baseadas no Regulamento Disciplinar Discente, informações sobre o Curso 

Bacharelado em Engenharia Agronômica e Orientações Acadêmicas da Organização Didática 

dos Cursos da Educação Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Baiano. O Guia traz também informações a respeito da Pesquisa, Extensão, Biblioteca, 

Assistência Estudantil e direitos dos estudantes com deficiência e necessidades educacionais 

específicas. 

Ao final são apresentadas algumas dicas de estudo. O estudante poderá contar ainda 

com o auxílio da Coordenação de Curso e da Equipe Técnico-pedagógica do Campus para 

avaliar as possibilidades e escolhas em seu percurso acadêmico. 

Desejamos que a sua jornada em nosso Campus possibilite o seu crescimento pessoal e 

profissional através da participação ativa nas atividades de ensino, pesquisa, extensão, cultura, 

esporte e lazer.  

 

Sejam bem-vindos (as) ao IF Baiano - Campus Bom Jesus da Lapa!
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1 INFORMAÇÕES SOBRE O CAMPUS BOM JESUS DA LAPA 

 

O Campus Bom Jesus da Lapa está localizado na BR 349, distante 14 km do centro da 

cidade de Bom Jesus da Lapa. Sua criação ocorreu através da Lei 11.892 de 2008, visando 

atender às demandas de formação da população dos municípios localizados na região do 

Médio São Francisco. 

Composto por uma estrutura que agrega blocos administrativos e pedagógicos, o 

Campus possui 10 salas de aula, nove laboratórios nas áreas de informática, biologia, química, 

física e matemática, bem como unidades educativas de campo. Com uma área experimental 

irrigável de 92 hectares, a instituição tem desenvolvido projetos de pesquisa na área de 

agricultura e pecuária. Os experimentos contemplam os estudos com citros, banana, 

mandioca, horticultura, girassol, culturas perenes em geral e criação de animais, com destaque 

para a ovinocaprinocultura e a bovinocultura. 

Em virtude de sua expertise agrária e tecnológica, o Campus tem atraído jovens e 

adultos de vários municípios de sua região de abrangência, que vêm em busca de qualificação 

profissional de qualidade. Dentre as possibilidades formativas, destacam-se os cursos técnicos  

na forma integrada e subsequente ao ensino médio, os cursos de formação inicial e continuada 

de trabalhadores e os cursos superiores, inclusive os de pós-graduação lato sensu. Atualmente 

são ofertados os seguintes cursos: Técnico em Agricultura (Integrado e Subsequente); Técnico 

em Informática (Integrado e Subsequente); Técnico em Secretaria Escolar 

(Subsequente/EaD); Engenharia Agronômica (Superior); Educação do Campo, Educação 

Matemática e Inovação Social com ênfase em Agroecologia e Economia Solidária (Pós-

Graduação); Operador de Computador (Curso de Formação Inicial). Além dos cursos 

regulares, a instituição desenvolve ações, projetos e programas voltados à valorização dos 

contextos produtivos, culturais e sociais nos quais se insere, a exemplo dos cursos de 

formação inicial e continuada e curso na educação a distância (EaD). 

Em uma lógica segundo a qual os sujeitos da região não tiveram possibilidades 

educativas e econômicas expressivas, a consolidação do Campus Bom Jesus da Lapa 

representa uma relevante política pública de expansão da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, que tem como significado a ampliação das 

oportunidades de profissionalização e de formação humana, pautadas no desenvolvimento de 

competências e habilidades necessárias a inclusão dos alunos no mundo do trabalho e a uma 

vida produtiva e autônoma, respeitando-se as diversidades cultural, étnico-racial e a 

sustentabilidade ambiental. 
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2 DEPARTAMENTOS, SETORES E SERVIÇOS 

 

Os atendimentos são realizados presencialmente, podendo eventuais dúvidas serem 

dirimidas por e-mail ou contato telefônico. 

 

Fones: (77) 3481-3210 / (77) 3481-2521 / (77) 3481-4513 

 

Assistência Social 
Cyntia Layane Almeida Gusmão Souza 

E-mail: cae@lapa.ifbaiano.edu.br 

Ramal: 220 

 

Biblioteca 
Caroline Cunha Costa 

E-mail: biblioteca@lapa.ifbaiano.edu.br 

Ramal: 227 

 

Coordenação da Especialização em 

Educação do Campo 
Fabiana Santos da Silva 

E-mail: educampo@lapa.ifbaiano.edu.br 

Ramal: 222 

 

Coordenação da Especialização em 

Educação Matemática 
Ediênio Vieira Farias 

E-mail: posmatematica@lapa.ifbaiano.edu.br 

Ramal: 222 

 

Coordenação da Especialização em 

Inovação Social com Ênfase em Economia 

Solidária e Agroecologia 
Davi Silva da Costa 

E-mail: secretaria.posinovacao@lapprudes.net 

Ramal:  

 

Coordenação de Assuntos Estudantis  

(CAE) 
Hania Gracielle B. S. Silva 

E-mail: cae@lapa.ifbaiano.edu.br 

Ramal: 217 

 

Coordenação de Ensino (CE) 
Jorge Viana dos Santos 

E-mail: ce@lapa.ifbaiano.edu.br 

Ramal: 219 

 

 

Coordenação de Extensão 
Geângelo de Matos Rosa 

E-mail: extensao@lapa.ifbaiano.edu.br 

Ramal: 244 

 

Coordenação de Pesquisa 
Junio Batista Custódio 

E-mail: pesquisa@lapa.ifbaiano.edu.br 

Ramal: 244 

 

Coordenação de Suprimento e Logística 
José Maria Nascimento Pereira 

E-mail: csg@lapa.ifbaiano.edu.br 

Ramal: 234 

 

Coordenação de Unidade Educativa do 

Campo (CUEC) 
Willy Jaguaracy Vasconcelos Rodrigues 

E-mail: 

Ramal: 234 

 

Coordenação do Curso Bacharelado em 

Engenharia Agronômica 
Taissa de Souza Canaes 

E-mail: agronomia@lapa.ifbaiano.edu.br 

Ramal: 224 

 

Coordenação do Curso Técnico em 

Agricultura (Integrado) 
Ubiratan Oliveira Souza 

E-mail: 

integrado.agricultura@lapa.ifbaiano.edu.br 

Ramal: 222 

 

Coordenação do Curso Técnico em 

Agricultura (Subsequente) 
Wellington Dantas de Sousa 

E-mail: 

subsequente.agricultura@lapa.ifbaiano.edu.br 

mailto:cae@lapa.ifbaiano.edu.br
mailto:secretaria.posinovacao@lapprudes.net
mailto:cae@lapa.ifbaiano.edu.br
mailto:ce@lapa.ifbaiano.edu.br
mailto:extensao@lapa.ifbaiano.edu.br
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Ramal: 222 

 

Coordenação do Curso Técnico em 

Agroecologia (Integrado) 
Emerson Alves dos Santos 

E-mail: 

integrado.agroecologia@lapa.ifbaiano.edu.br 

Ramal: 222 

 

Coordenação do Curso Técnico em 

Informática (Integrado) 
Marcelo Leite Pereira 

E-mail: 

integrado.informatica@lapa.ifbaiano.edu.br 

Ramal: 222 

 

Coordenação do Curso Técnico em 

Informática (Subsequente) 
Hudson Barros Oliveira 

E-mail: 

subsequente.informatica@lapa.ifbaiano.edu.br 

Ramal: 222 

 

Coordenação Financeira e Contábil (CFC) 
Mileide de Souza Carvalho 

E-mail: cfc@lapa.ifbaiano.edu.br 

Ramal: 205 

 

Direção Geral (DG) 
Ariomar Rodrigues dos Santos 

E-mail: diretor@lapa.ifbaiano.edu.br 

Ramal: 201 

 

Diretoria Acadêmica (DA) 
Estácio Moreira da Silva 

E-mail: da@lapa.ifbaiano.edu.br 

Ramal: 219 

 

Diretoria Administrativa (DAD) 
Simião Pires Lima 

E-mail: dap@lapa.ifbaiano.edu.br 

Ramal: 204 

 

Enfermagem 
Osni Santos Paz 

E-mail: cae@lapa.ifbaiano.edu.br 

Ramal: 230 

 

Equipe Técnico-pedagógica 
E-mail: asped@lapa.ifbaino.edu.br  

Ramal: 221 

 

Gabinete da Direção Geral 
Edvânio Campos Macedo 

E-mail: gabinete@lapa.ifbaiano.edu.br 

Ramal: 202 

 

Núcleo de Almoxarifado 
Tame Daniele Ribeiro Andrade 

E-mail: almoxarifado@lapa.ifbaiano.edu.br 

Ramal: 213 

 

Núcleo de Apoio à Gestão de Pessoas 

(NAGP) 
Ivanildo Claudino da Silva 

E-mail: nagp@lapa.ifbaiano.edu.br 

Ramal: 212 

 

Núcleo de Apoio ao Processo de Ensino, 

Aprendizagem, Permanência e Êxito do 

Educando 
Valdinéia Antunes Alves Ramos 

E-mail: asped@lapa.ifbaiano.edu.br  

Ramal: 221 

 

Núcleo de Atendimento às Pessoas com 

Necessidades Específicas (NAPNE) 
Luciana Pereira Cardial Teixeira 

E-mail: napne@lapa.ifbaiano.edu.br 

Ramal: 237 

 

Núcleo de Comunicação e Eventos 
Bismarck dos Santos Almeida 

E-mail: publicar@lapa.ifbaiano.edu.br 

Ramal: 290 

 

Núcleo de Contratos 
Sansão Rodrigo de Souza 

E-mail: contratos@lapa.ifbaiano.edu.br 

Ramal: 241 

 

Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e 

Indígenas (NEAbI) 
Roberta Machado Santos  

E-mail: neabi@lapa.ifbaiano.edu.br 

Ramal:  

 

 

 

 

mailto:diretor@lapa.ifbaiano.edu.br
mailto:da@lapa.ifbaiano.edu.br
mailto:dap@lapa.ifbaiano.edu.br
mailto:cae@lapa.ifbaiano.edu.br
mailto:asped@lapa.ifbaino.edu.br
mailto:gabinete@lapa.ifbaiano.edu.br
mailto:nagp@lapa.ifbaiano.edu.br
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Núcleo de Execução Orçamentária e 

Financeira (NEOF) 
Rodrigo Neves Araújo 

E-mail: financeiro@lapa.ifbaiano.edu.br 

Ramal: 206 

 

Núcleo de Gestão de Tecnologia da 

Informação (NGTI) 

Yuri de Oliveira Luna e Almeida 

E-mail: ngti@lapa.ifbaiano.edu.br 

Ramal: 229 

 

Núcleo de Licitações 
Gislane de Oliveira Costa Simões 

E-mail: licitacoes@lapa.ifbaiano.edu.br 

Ramal: 209 

 

Núcleo de Patrimônio 
Carlos Moreno dos S. M. Lima  

E-mail: patrimonio@lapa.ifbaiano.edu.br 

Ramal: 208 

 

Núcleo de Relações Institucionais (NRI) 
Vagner Freitas da Silva 

E-mail: estagio@lapa.ifbaiano.edu.br 

Ramal: 244 

 

Nutrição 
E-mail: cae@lapa.ifbaiano.edu.br  

Ramal: 232 

 

Protocolo e Central Telefônica 
Cleidenice Rodrigues da Silva 

Contatos: (77) 3481-3210 / (77) 3481-2521 / 

(77) 3481-4513 

E-mail: gabinete@lapa.ifbaiano.edu.br 

 

Psicologia 
Aline Soares de Lima 

E-mail: cae@lapa.ifbaiano.edu.br  

Ramal: 236 

 

Secretaria de Registros Acadêmicos (SRA) 
Ailton Rodrigues da Silva 

E-mail: secretaria@lapa.ifbaiano.edu.br 

Ramal: 226 

 

mailto:licitacoes@lapa.ifbaiano.edu.br
mailto:estagio@lapa.ifbaiano.edu.br
mailto:gabinete@lapa.ifbaiano.edu.br
mailto:secretaria@lapa.ifbaiano.edu.br
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3 REGULAMENTO DISCIPLINAR DISCENTE 
 

 A seguir, apresentamos o Regulamento Disciplinar Discente que trata dos direitos e 

deveres do estudante. 

 

3.1 CAPÍTULO I: DOS OBJETIVOS E FINS 

 

Art 1º O presente Regulamento Disciplinar Discente tem por objetivo regulamentar os direitos e 

deveres do corpo discente, em consonância com o Regimento Geral e as Normas Internas da 

Instituição. 

Art. 2º O corpo discente do IF Baiano é constituído por estudantes regularmente matriculados nos 

diversos cursos, em todos os níveis e modalidades de ensino.  

Art. 3º Este Regulamento Disciplinar tem a finalidade de contribuir com a formação do educando, 

assegurar o funcionamento das atividades pedagógicas, o desenvolvimento dos serviços associados, o 

cumprimento efetivo do Regimento Interno do Campus e a consecução dos objetivos nele previstos.  

 

3.2 CAPÍTULO II:  DOS DIREITOS E DEVERES  

 

3.2.1 Seção I: Dos Direitos 

 

Art. 4º Ter acesso a este Regulamento Disciplinar Discente para que possa ter conhecimento do 

mesmo.  

Art. 5º Participar das atividades educacionais e eventos de cunho cívico, cultural, artístico, desportivo 

e de lazer destinados à sua formação, promovidos no âmbito do Instituto Federal Baiano e/ou por 

entidades estudantis, desde que não resulte na supressão das atividades letivas planejadas. 

Parágrafo Único - Fica assegurado a orientação pedagógica e realização de avaliações, quando 

justificada a supressão das atividades letivas planejadas para participação dos estudantes em eventos 

autorizados pelo Campus.  

Art. 6º Utilizar a infraestrutura do Campus, nas atividades em classe e extraclasse, de forma adequada 

e digna, em horários estabelecidos pela Instituição de Ensino, mediante autorização do setor 

competente, respeitando inclusive, as necessidades inerentes à Representação Estudantil.  

Art. 7º Ter ciência, por meio da CAE, de qualquer ocorrência que o envolva.  
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Parágrafo Único - Em sendo o discente menor de idade, conforme legislação vigente, deverá ser 

notificado seu representante legal.  

Art. 8º Prestar esclarecimentos, na presença do representante legal, quando o discente for menor, nos 

casos de faltas graves ou gravíssimas, conforme classificação prevista nos artigos 61 e 62 deste 

Regulamento.  

Art. 9º Representar, com fundamentação, por escrito, sobre omissões ou atitudes inadequadas de 

servidor, no exercício de suas funções, e discente, nas formas da Lei, junto à Diretoria Acadêmica e 

CAE respectivamente.  

Art. 10. Utilizar-se da Biblioteca, nos termos do regulamento próprio desse ambiente educacional.  

Art.11. Utilizar-se das instalações, transportes e dependências do Campus que lhe forem necessários, 

mediante prévia autorização do setor competente.  

§ 1º Ter assegurado na Instituição, em tempo integral, transporte para atendimento às necessidades 

emergenciais do estudante.  

§ 2º Nas questões emergenciais não previstas em legislação deverá ser priorizada a vida humana.  

Art. 12. Apresentar à Coordenação de Ensino – CE as dificuldades encontradas nas atividades 

didático-pedagógicas e solicitar a devida orientação.  

Art. 13. Filiar-se às entidades estudantis do Campus.  

Art. 14. Participar e organizar eventos no Campus, com o deferimento da Direção Geral.  

Art. 15. Ser tratado por colegas, servidores, monitores, estagiários e quaisquer outras pessoas com 

atenção, respeito e em igualdade de condições, sem discriminação de qualquer espécie, incluídas às 

necessidades específicas, deficiência, diversidades: étnica, sexual, social, cultural, de gênero, credo ou 

idade.  

Art. 16. Obter assistência da equipe multiprofissional (assistente social, auxiliar de enfermagem, 

médico, nutricionista, odontólogo, pedagogo e psicólogo) disponível no Campus, para promover a 

saúde integral e desenvolver suas potencialidades.  

Art. 17. Ter acesso aos boletins contendo seu desempenho e frequência, salvo nos casos quando o 

discente for menor de idade em que a entrega deverá ser feita aos responsáveis, nos prazos 

estabelecidos no Calendário Acadêmico do Campus.  

Art. 18. Requerer cancelamento, trancamento da matrícula, transferência ou outros documentos 

comprobatórios da sua vida acadêmica no Setor de Registros Acadêmicos, nos prazos estabelecidos no 

Calendário Acadêmico do Campus, conforme Organização Didática.  
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Parágrafo Único - Quando o discente for menor, o requerimento será assinado e encaminhado por 

meio do representante legal.  

Art. 19. Ter conhecimento, por intermédio do Coordenador do Curso, sobre o Projeto Pedagógico do 

Curso – PPC e ter acesso aos planos de ensino dos componentes curriculares, por meio dos (das) 

professores (as), no início de cada período letivo.  

Art. 20. Informar à CE/CAE do Campus, as dificuldades de aprendizagem e problemas pessoais, para 

um melhor acompanhamento da sua vida acadêmica.  

Art. 21. Participar, por meio de representação estudantil, da elaboração do Projeto Político Pedagógico 

– PPP do Campus.  

Art. 22. Receber as atividades avaliativas corrigidas, conforme estabelecido na Organização Didática.  

Art. 23. Requerer revisão das avaliações, após a divulgação dos resultados, conforme estabelecido na 

Organização Didática.  

Art. 24. Requerer exercício domiciliar, de acordo com o Decreto Lei nº 1.044 de 1969, a Lei nº 6.202 

de 1975 e conforme Organização Didática.  

Art. 25. Votar e ser votado para representante de turma ou entidade estudantil, de acordo com o 

estatuto das respectivas entidades.  

Art. 26. Ter representatividade no Conselho de Classe Diagnóstico e Prognóstico.  

Art. 27. Apresentar justificativa para ausência das atividades didático-pedagógicas, por meio de 

atestado médico, comprovante de serviço militar ou outros previstos em Lei, no prazo de até um dia 

útil, após o término do afastamento.  

Art. 28. Apresentar sugestões para melhoria da gestão de pessoas, materiais e do processo ensino-

aprendizagem, bem como expressar e manifestar opinião observando os limites legais.  

Art. 29. Receber da instituição documento de identificação estudantil (carteira, cartão ou crachá), a 

critério de cada Campus.  

 

3.2.2 Seção II: Dos Deveres  

 

Art. 30. Conhecer e cumprir o que preconiza o Regulamento Disciplinar discente e as Normas 

específicas de cada Campus.  

Art. 31. Efetuar a matrícula conforme o calendário disposto no Edital de Matrícula do Campus.  
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Parágrafo Único - Quando o discente for menor, os documentos referentes à matrícula, assim como a 

autorização para participar de viagens de estudos/visitas técnicas e outros eventos, serão assinados 

pelo representante legal.  

Art. 32. Frequentar com assiduidade e pontualidade as aulas, avaliações e demais atividades didático – 

pedagógicas.  

Art. 33. Manter boa conduta, zelando pelo nome da Instituição quando representando a mesma.  

Art. 34. Zelar pelos preceitos de higiene pessoal e ambiental.  

Art. 35. Tratar colegas, servidores, monitores, estagiários e quaisquer outras pessoas com atenção, 

respeito e em igualdade de condições, sem discriminação de qualquer espécie, incluídas às 

necessidades específicas, deficiência, diversidades étnica, sexual, social, cultural, de gênero, de credo 

ou idade.  

Art. 36. Zelar pela limpeza e conservação das instalações, dependências, materiais, móveis, utensílios, 

máquinas e equipamentos.  

Art. 37. Abster-se de incitar os colegas a participarem de atos que caracterizem hostilidade e violação 

aos Direitos Humanos, às normas institucionais, ao decoro e à convivência harmoniosa.  

Art. 38. Portar material didático conforme determina o Campus, mantendo-os em condições de uso.  

Art. 39. (Trata-se do uso de uniforme dos Estudantes da Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio. Este artigo não é aplicável aos Estudantes dos Cursos Superiores. As normas relacionadas a 

vestimenta dos estudantes dos Cursos Superiores estão regulamentadas pela Portaria Interna nº 55 de 

20 de julho de 2017, disponível no anexo A, deste Guia). 

Art. 40. Portar documento de identificação exigido pelo Campus.  

Art. 41. Abster-se do porte, do uso ou do depósito de qualquer espécie de arma, bebidas alcoólicas, 

entorpecentes e/ou outras drogas ilícitas nas dependências do Campus, ou na condição de 

representante.  

Art. 42. Abster-se da prática de jogos de azar envolvendo apostas, nas dependências dos Campi.  

Art. 43. Solicitar autorização do (da) professor (a) responsável, quando necessitar ausentar-se das 

atividades didático-pedagógicas.  

Art. 44. Agir com discrição nas proximidades das salas de aula, laboratórios, bibliotecas e demais 

dependências do Campus, de modo a não interferir nas atividades desenvolvidas nestes ambientes.  

Art. 45. Indenizar as pessoas, Instituição, colegas e/ou servidores quando prejudicados por algum dano 

causado intencionalmente.  
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Art. 46. Utilizar, em atividades pedagógicas, somente aparelhos eletrônicos que sejam permitidos pelo 

(a) professor (a).  

Art. 47. Agir com integridade, e honestidade, zelando pelos princípios da ética, moralidade e 

idoneidade em todas as atividades desenvolvidas no Campus, inclusive em momentos destinados ao 

lazer e ao descanso.  

Art. 48. Recepcionar novos colegas ou visitantes com dignidade e civilidade, tornando o ambiente 

educacional propício à integração destes.  

Art. 49. Não utilizar indevidamente qualquer documento.  

Art. 50. Não macular a imagem e o nome do Instituto, de seus servidores e discentes, nas 

dependências do Campus.  

Art. 51. Preservar os seus pertences, tanto os de uso didático, como os de uso pessoal. 

Parágrafo Único - O IF Baiano não se responsabilizará por pertences de estudantes, danificados e/ou 

furtados dentro das dependências do Campus, mas caberá a Instituição a averiguação dos fatos.  

 

3.3 CAPÍTULO III: DAS MEDIDAS DISCIPLINARES  

 

Art. 52. As medidas disciplinares descritas neste Regulamento serão aplicáveis a todos os estudantes 

regularmente matriculados neste Instituto.  

Art. 53. O discente que cumprir Medida Disciplinar, conforme estabelecida neste Regulamento, não 

ficará isento de responsabilidade civil ou penal.  

§ 1º Caberá a CAE registrar, na Ficha Individual do estudante, todas as Medidas Disciplinares 

aplicadas, com vistas ao acompanhamento pedagógico e psicossocial, não devendo constar, entretanto, 

no seu histórico final.  

Art. 54. Constitui falta disciplinar o descumprimento a qualquer preceito deste Regulamento.  

Art. 55. São Medidas Disciplinares, em compatibilidade com a natureza da falta disciplinar, as 

medidas descritas a seguir:  

I - advertência verbal, não aplicável em caso de reincidência;  

II - advertência escrita, com registro na Ficha Individual do Estudante;  

III - atividade socioeducativa, devendo esta ter correlação com a falta cometida e/ou auxiliar na 

reparação do dano;  
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IV - suspensão, com o afastamento do discente de todas as atividades de ensino, pesquisa, extensão e 

de moradia (se residente) por um período não superior a sete dias contínuos, ressalvando-se a 

aplicação de agravante;  

V - perda do direito à Residência Estudantil;  

VI - transferência compulsória, medida aplicada quando esgotados todos os recursos educacionais, e 

ficando o Campus comprometido a propiciar todos os meios de viabilização para a efetiva 

transferência do estudante.  

§ 1º A Medida descrita no Inciso III poderá ser combinada com as medidas descritas nos incisos II, IV 

e V;  

§ 2º Serão considerados agravantes: reincidência em falta da mesma gravidade, utilização de violência, 

grave ameaça, emprego de arma, explosivos ou a prática do anonimato.  

Art. 56. A falta disciplinar discente classifica-se em:  

I - leve, passível de advertência verbal, sendo que, após uma reincidência, a falta será classificada 

como média;  

II - média, passível de advertência escrita, sendo que, ocorrendo reincidência, a falta será classificada 

como grave;  

III - grave, passível de atividade socioeducativa junto ao Campus, perda do direito da residência 

estudantil ou suspensão máxima de sete dias contínuos, observando-se que, em caso de reincidência, a 

falta será classificada como gravíssima;  

IV - gravíssima, passível de transferência compulsória.  

Art. 57. Serão consideradas faltas leves:  

I - descuidar, das dependências e dos equipamentos do Campus que estejam sob a sua custódia;  

II - descumprir o horário das atividades didático-pedagógicas, salvo quando devidamente justificado 

os atrasos;  

III - proferir palavras obscenas ou de baixo calão;  

IV - namorar, de forma a causar constrangimento a terceiros, nas dependências do Campus;  

V - descumprir as normas do Campus que orientam o uso de vestuários e uniformes;  

VI - manifestar desinteresse frente aos servidores e colegas, tumultuando o ambiente escolar;  

VII - outras ações não constantes neste artigo e que podem ser equiparadas.  
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VIII - utilizar qualquer objeto ou equipamento eletrônico que prejudique o bom andamento das 

atividades pedagógicas e/ou administrativas.  

Art. 58. Serão consideradas faltas médias:  

I – danificar bens pertencentes ao Campus e/ou propriedade alheia, sem comprometimento do seu 

funcionamento;  

II - utilizar de meios ilícitos durante a realização de avaliações e/ou atividades acadêmicas;  

III - comportar-se de forma inadequada em sala de aula e demais dependências do Campus, ou fora 

deste, quando representando-o;  

IV - desrespeitar servidores e colegas;  

V - prestar falso testemunho que venha prejudicar qualquer membro da comunidade acadêmica;  

VI - efetuar atos de comércio dentro do Campus, sem prévia autorização.  

Art. 59. Serão consideradas faltas graves:  

I - atentar contra a dignidade moral e/ou integridade física dos colegas e/ou servidores;  

II - danificar bens pertencentes ao Campus e/ou propriedade alheia, com comprometimento do 

funcionamento;  

III - tentar apoderar-se indevidamente de objetos alheios;  

IV - ameaçar colegas, servidores, estagiários, monitores egressos ou visitantes;  

V - coagir colegas a comprar bilhetes de rifas e/ou participar de sorteios ou jogos de azar;  

VI - apresentar sintomas de embriaguez ou efeitos de outras substâncias psicoativas nas dependências 

do Campus ou quando representando-o;  

VII - retirar ou utilizar o patrimônio, inclusive animais, espaços físicos, de qualquer área do Campus, 

sem a prévia autorização do setor responsável.  

VIII - plagiar obras literárias, artísticas, científicas, técnicas ou culturais conforme à Lei nº 9.610/98 de 

Direitos Autorais e ao Artigo 184 do Código Penal;  

IX - promover eventos, ou fazer uso do nome ou símbolo da Instituição, sem a devida autorização da 

Direção Geral dos Campus;  

X - recusar-se a acatar as normas de segurança nas aulas práticas e/ou visitas técnicas.  

Art. 60. Serão consideradas faltas gravíssimas:  

I - portar ou usar qualquer espécie de arma;  
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II - furtar ou roubar;  

III - portar, usar ou manter sob sua guarda, nas dependências da Instituição, bebidas alcoólicas, 

entorpecentes ou substâncias psicoativas;  

IV - agredir física ou moralmente colegas, servidores, estagiários, monitores, egressos ou visitantes;  

V - adulterar documentos ou fazer uso de senhas indevidamente, invadir a rede de computadores 

corporativa do Campus ou efetuar qualquer programação ou alteração de programas não permitidas;  

VI - promover atos de vandalismo;  

VII - usar de maneira indevida os diferentes espaços do Campus colocando em risco a integridade 

própria e/ou de terceiros;  

VIII - promover ou aplicar “trote”, bullying e/ou outros atos atentatórios à dignidade de colegas, 

servidores, estagiários, monitores egressos ou visitantes;  

IX - cometer qualquer crime tipificado pela legislação penal vigente.  

Art. 61. Na aplicação da medida disciplinar será considerada a natureza e a gravidade da falta 

cometida, os danos que dela provierem, as circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, bem como a 

conduta do discente durante a vida acadêmica no Campus;  

§ 1º Nas faltas consideradas leves ou médias caberá à CAE a apuração dos fatos e a aplicação da 

medida disciplinar.  

§ 2º Nas faltas graves, caberá à CAE ouvir as partes envolvidas e as testemunhas, coletar informações 

e encaminhar à Comissão Disciplinar, quando julgar necessário.  

§ 3º Nas faltas gravíssimas, caberá à CAE ouvir as partes envolvidas e as testemunhas, coletar 

informações e encaminhá-las à Comissão Disciplinar.  

§ 4º A aplicação das medidas disciplinares deverão obedecer às disposições do Artigo 5º, Inciso LV da 

Constituição Federal, que garante o contraditório e a ampla defesa dos litigantes em processo 

administrativo e da Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração 

Pública Federal, não sendo legalmente possível a punição automática.  

 

3.4 CAPÍTULO IV: DO PROCESSO DISCIPLINAR 

 

3.4.1 Seção I: Da Comissão Disciplinar  
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Art. 62. A Comissão Disciplinar será nomeada pelo (a) Diretor (a) Geral, via Portaria e deverá ser 

composta por três membros titulares (um discente, um técnico administrativo em educação e um 

docente) e três membros suplentes. 

Parágrafo Único - A Representação discente será indicada pelas representações estudantis do Campus.  

Art. 63. A comissão será constituída por:  

I - Um discente;  

II - Um docente;  

III - Um técnico administrativo em educação. 

Parágrafo Único - O mandato dos membros será por um período de um ano, podendo haver 

recondução por mais um (01) mandato de igual período.  

Art. 64. A Comissão Disciplinar deverá ser convocada pelo seu presidente, sempre que o mesmo 

receber relatório da CAE a respeito de falta disciplinar do estudante, ou quando se fizer necessário.  

§ 1º Esta terá o prazo máximo de vinte dias, a partir do recebimento do relatório, para apurar os fatos, 

sendo admitida a prorrogação de prazo uma única vez, por igual período;  

§ 2º Quando os estudantes envolvidos forem menores de 18 anos, far-se-á necessária a presença de seu 

representante legal nos depoimentos;  

§ 3º O discente será notificado por escrito da falta cometida;  

§ 4º Será assegurado ao discente o direito de acompanhar o processo, pessoalmente ou por intermédio 

de seu representante legal e providenciar ampla defesa.  

Art. 65. Após a apuração dos fatos, a Comissão Disciplinar emitirá parecer à Direção Geral do 

Campus, para a aplicação da medida disciplinar cabível. 

Parágrafo Único - Quando a falta estiver capitulada na Lei Penal, será remetida cópia com 

autenticação administrativa dos autos à autoridade competente pelo (a) Diretor (a) Geral do Campus.  

Art. 66. As faltas e as Medidas Disciplinares aplicadas serão registradas na Ficha Individual do 

discente pela CAE do Campus.  

 

3.4.2 Seção II : Dos Recursos 

 

Art. 67. O discente terá direito a recorrer à CAE, por meio de Recurso, de qualquer Medida 

Disciplinar aplicada, no prazo de até três dias úteis, a contar da publicação da decisão pelo (a) Diretor 

(a) Geral.  
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3.5 CAPÍTULO V: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Art. 68. Cabe à Direção Geral de cada Campus, instituir comissão para elaborar regulamentos de 

utilização dos diversos espaços de convivência.  

Art. 69. O estudante, em viagens de atividades acadêmicas ou em outras programações do IF Baiano, 

que infringir o Regulamento Disciplinar Discente, será encaminhado à CAE, logo após o retorno Art. 

70. Será de responsabilidade da família o assessoramento e o acompanhamento permanente, em 

relação ao aproveitamento e conduta do filho, no Campus, durante o período letivo.  

Art. 71. Sendo a família responsável pela formação do estudante, a presença desta deverá acontecer, 

em caráter rotineiro, sempre que o Campus solicitar ou quando a própria família considerar necessária.  

Art. 72. O IF Baiano exime-se da responsabilidade por qualquer fato que possa acontecer com o 

discente fora de seus limites físicos, salvo quando o mesmo estiver em atividades didático-

pedagógicas.  

Art. 73. O descumprimento dos deveres e das orientações necessárias ao processo educacional dos 

estudantes implicará a aplicação das Medidas Disciplinares que constam neste Regulamento.  

Art. 74. Os casos omissos, referentes ao presente Regulamento Disciplinar discente do IF Baiano, 

serão analisados pela Direção Geral do Campus à luz da legislação específica. 

 

4 INFORMAÇÕES GERAIS DO CURSO BACHARELADO EM ENGENHARIA 

AGRONÔMICA 

 

A seguir, destacamos algumas informações relacionadas ao curso de Engenharia 

Agronômica. 

 

4.1 OBJETIVO 

 

Formar engenheiros agronômicos com capacidade técnico-científica, possibilitando-

lhes qualificação humana, social e ética com vistas à preservação do ambiente e a garantia da 

qualidade de vida para as gerações futuras tanto no contexto regional, quanto no nacional. 

 

4.2 PERFIL DO EGRESSO 

 

O Engenheiro Agrônomo será um profissional com formação generalista técnico-

científica, atento aos contextos e, atuante na resolução de problemas, considerando seus 
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aspectos tecnológicos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, quer seja em 

instituições públicas ou privadas tendo como norteadores os princípios agroecológicos, a 

sustentabilidade e a inclusão das questões étnico-raciais, indígenas, quilombolas, pessoas com 

necessidades específicas, entre outras diversidades que compõem a sociedade. 

 

4.3 ÁREA DE ATUAÇÃO 

 

Caracterizado pela amplitude em seu campo profissional e em concordância com a 

resolução nº 1, de 2 de fevereiro de 2006, do CNE/CES, o Engenheiro Agrônomo poderá 

atuar desde atividades internas das unidades de produção até as atividades do meio urbano, 

incorporando áreas genéricas e específicas, incluindo esferas do ensino, pesquisa e extensão, 

supervisão, coordenação e orientação técnica. Poderá atuar nos seguintes setores:

 Agroecologia;  

 Agrometeorologia e Climatologia;  

 Avaliação e Perícias;  

 Biotecnologia, Fisiologia Vegetal e 

Animal;  

 Comunicação, Ética, Legislação, 

Extensão e Sociologia Rural;  

 Construções Rurais;  

 Economia, Administração 

Agroindustrial, Política e 

Desenvolvimento Rural;  

 Energia, Máquinas, Mecanização 

Agrícola e Logística;  

 Fitossanidade;  

 Genética e Melhoramento animal e 

vegetal;  

 Gestão Empresarial, Marketing e 

Agronegócio;  

 Hidráulica, Hidrologia, Manejo de 

Bacias Hidrográficas, Sistemas de 

Irrigação e Drenagem;  

 Manejo e Gestão Ambiental;  

 Manejo e Produção Florestal;  

 Microbiologia;  

 Paisagismo, Floricultura, Parques e 

Jardins;  

 Sistemas Agroindustriais;  

 Solos, Manejo e Conservação do 

Solo e da Água, Nutrição de 

Plantas e Adubação;  

 Técnicas e Análises Experimentais;  

 Tecnologia de Produção, Controle 

de Qualidade e Pós-Colheita de 

Produtos Agropecuários;  

 Topografia, Geoprocessamento e 

Georreferenciamento;  

 Zootecnia e Fitotecnia.
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4.4 ESTRUTURA DO CURSO 

 

 O Curso de Engenharia Agronômica possui a seguinte carga horária: 

 Carga Horária Letiva do Curso: 3.930 horas 

 Estágio Supervisionado: 200 horas 

 Atividades Complementares: 200 horas 

 Trabalho de Conclusão de Curso: 120 horas 

 Carga horária total: 4.450 horas 

 Tempo de integralização: 

 Mínimo de 5 anos – 10 semestres 

 Máximo de 9 anos – 18 semestres 

 Horário de funcionamento:  

 Diurno 

 

4.5 ESTRUTURA CURRICULAR 

 

4.5.1 Componentes Curriculares Obrigatórios 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR 
CARGA HORÁRIA 

(CH) 
PRÉ-REQUISITOS 

1º SEMESTRE / 420 H 
LET001BJL Português Instrumental  60 - 
BIO001BJL Biologia Geral  60 - 
QUI001BJL Química Geral  60 - 
MAT001BJL Fundamentos da Matemática 60 - 
AGR001BJL Desenho Técnico  60 - 
BIO002BJL Zoologia Geral  60 - 
BIO003BJL Morfologia e Anatomia Vegetal  60 - 

TOTAL 420 H  

2º SEMESTRE / 390 H 
FIL001BJL Filosofia e Ética Profissional 30 - 
VET001BJL Anatomia e Fisiologia Animal  60 Biologia Geral 
MAT002BJL Cálculo Diferencial e Integral  60 Fundamentos de Matemática 
FIS001BJL Física Geral 60 - 

AGR002BJL Gênese, Morfologia e Classificação do 

Solo  

60 - 

BIO004BJL Ecologia Geral  60 - 
QUI002BJL Química Orgânica  30 Química Geral 
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INF001BJL Informática Aplicada  30 - 

 TOTAL 390 H  

3º SEMESTRE / 435 H 
AGR003BJL Física do Solo  60 Gênese, Morfologia e Classificação do 

Solo  
MAT003BJL Estatística Básica  60 Fundamentos de Matemática 
BIO005BJL Microbiologia Geral  60 Biologia Geral 
BIO006BJL Bioquímica Geral  60 Química Orgânica 
AGR004BJL Economia Rural  60 - 
AGR005BJL Máquinas e Implementos Agrícolas I  30 - 
QUI003BJL Química Analítica  60 Química Geral 

 Optativa 1 45  

 TOTAL 435 H  

4º SEMESTRE / 465 H 
BIO007BJL Genética na Agropecuária 60 Biologia Geral 
AGR006BJL Máquinas e Implementos Agrícolas II 90 Máquinas e Implementos Agrícolas I 
AGR007BJL Sociologia Rural  60 - 
ZOO001BJL Fundamentos da Nutrição Animal  45 Bioquímica Geral 
AGR008BJL Topografia e Georreferenciamento  90 - 
AGR009BJL Agroecologia  60 Ecologia Geral 
BIO008BJL Botânica Sistemática 60 - 

 TOTAL 465 H  

5º SEMESTRE / 435 H 
AGR010BJL Meteorologia e Climatologia Agrícola  60 - 
AGR011BJL Hidráulica Agrícola  60 Física Geral 
BIO009BJL Fisiologia Vegetal 75 Bioquímica Geral 
AGR012BJL Química do Solo  60 Química Geral 
AGR013BJL Administração e Planejamento Rural  60 - 
ZOO002BJL Aves e Suínos  60 - 
AGR014BJL Políticas Públicas e Desenvolvimento 

Rural 

60 - 

 TOTAL 435 H  

6º SEMESTRE / 465 H 
AGR015BJL Entomologia Agrícola  60 - 
AGR016BJL Fitopatologia  60 Microbiologia Geral 
AGR017BJL Nutrição de Plantas  60 Química do Solo 
AGR018BJL Construções Rurais  60 Desenho Técnico 
AGR019BJL Forragicultura e Pastagem  60 - 
AGR020BJL Práticas Agroecológicas I 60 Agroecologia 
AGR021BJL Fruticultura I  60 Fisiologia Vegetal 

 Optativa 2 45 - 

 TOTAL 465 H  

7º SEMESTRE / 420 H 
AGR022BJL Biologia do Solo  60 - 
AGR023BJL Estatística Experimental  60 Estatística Básica 
AGR024BJL Fruticultura II  60 Fruticultura I  
AGR025BJL Extensão Rural  45 - 
AGR026BJL Gestão dos Recursos Naturais  60 - 
AGR027BJL Fertilidade do Solo e Adubação 45 Química do Solo 
AGR028BJL Paisagismo e Jardinagem  45 - 

 Optativa 3 45 - 

 TOTAL 420 H  

8º SEMESTRE / 435 H 
AGR029BJL Tecnologia e Produção de Sementes  60 Fisiologia Vegetal 
AGR030BJL Olericultura  60 Fisiologia Vegetal 
AGR031BJL Irrigação e Drenagem  60 Hidráulica Agrícola  
ZOO003BJL Bovinocultura  60 -  
AGR032BJL Culturas Regionais  60 - 
AGR033BJL Plantas Espontâneas  30 Ecologia 
AGR034BJL TCC I  60 Português Instrumental 

 Optativa 4 45 - 

 TOTAL 435 H  
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9º SEMESTRE / 390 H 
AGR035BJL Melhoramento de plantas  60 Genética na Agropecuária 
AGR036BJL Manejo e Conservação do Solo e Água  60 Física do Solo 
AGR037BJL Silvicultura  60 - 
ALI001BJL Tecnologia de Produtos Agropecuários  60 - 
AGR038BJL Legislação Agrária e Ambiental  30 - 
AGR039BJL Grandes Culturas  60 Nutrição de Plantas  
AGR040BJL TCC II  60 TCC I 

 TOTAL 390 H  

10º SEMESTRE / 395 H 
AGR041BJL Avaliação e Pericia em Eng. Agronômica  30 - 
AGR042BJL Pós-colheita de Produtos Agropecuários  30 - 
AGR043BJL Tecnologias Aplicadas à Agricultura 

Familiar  

45 - 

 Optativa 5 45  

AGR044BJL Estágio Supervisionado  200 - 
ZOO004BJL Ovinocaprinocultura 45 - 

 TOTAL 395 H  

CONTEÚDOS BÁSICOS E PROFISSIONAIS: 4.250 H 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES: 200 H 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO: 4.450 H 
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4.5.2 Componentes Curriculares Optativos 

CÓDIGO DISCIPLINA 
CARGA 

HORÁRIA 
PRÉ REQUISITOS 

SEMESTRE 

DE OFERTA 
LET002BJL Libras  45 - 3 
AGR045BJL Segurança e Higiene do 

Trabalhador Rural 

45 - 3 

AGR046BJL Economia Solidária e Certificação 

Participativa  

45 - 3 

AGR047BJL Receituário Agronômico e 

Deontologia  

45  3 

AGR048BJL Manejo de Bacias Hidrográficas  45 - 6 
AGR049BJL Agricultura de Precisão 45 Topografia e 

Georreferenciamento 

6 

AGR050BJL Elaboração e Analise de Projetos  45 - 6 
AGR051BJL Sensoriamento Remoto 45 Topografia e 

Georreferenciamento 

7 

AGR052BJL Práticas Agroecológicas II 45 Agroecologia 7 
AGR053BJL Plantas Medicinais, Aromáticas e 

Condimentares 

45 - 7 

ZOO005BJL Apicultura  45 Entomologia Agrícola 7 
AGR054BJL Tecnologia de Aplicação de 

Pesticidas 

45 Ecologia Geral 7 

BIO010BJL Biotecnologia Vegetal 45 Genética na 

Agropecuária 
6 

AGR055BJL Integração Lavoura Pecuária  45 - 8 
AGR056BJL Defesa Sanitária Vegetal  45 Fitopatologia 8 
AGR057BJL Floricultura  45 - 8 
ALI002BJL Controle de Qualidade e Análise 

Sensorial 

45 Microbiologia Geral 8 

AGR058BJL Manejo da Salinidade na 

Agricultura 

45 Química do Solo 10 

AGR059BJL Manejo e Recuperação de Áreas 

Degradadas 

45 Topografia e 

Georreferenciamento 

8 

AGR060BJL Cultivo Hidropônico de Plantas 45 Nutrição de Plantas 10 
AGR061BJL Logística e Cadeia de Suprimentos  45 Administração e 

Planejamento Rural 

10 

AGR062BJL Tecnologia de Pós-colheita  45 Fisiologia Vegetal 10 
ZOO006BJL Tópicos Especiais em Avicultura  45 Aves e Suínos 10 
ZOO007BJL Tópicos Especiais em 

Bovinocultura  

45 Bovinocultura 10 

AGR063BJL Fertirrigação 45 Irrigação e drenagem 10 
ZOO008BJL Piscicultura 45 - 10 

 

4.6 FORMAS DE INGRESSO 

 

 50% da vagas são ocupadas através do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 

considerando o desempenho obtido no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e 

50% através de seleção regida por Edital específico IF Baiano.   

 Transferência interna por reopção de curso; 

 Transferência externa de outras Instituições devidamente credenciadas pelo Ministério 

da Educação (MEC); 
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 Portador de diploma de cursos superiores de graduação em áreas afins. 

 

4.7 ESTÁGIO 

 

As atividades de estágio do Curso de Bacharelado em Engenharia Agronômica se 

caracterizam pela efetivação da práxis pedagógica. Ou seja, é o momento que o discente tem a 

oportunidade de experienciar os saberes teóricos vivenciados em sala de aula, previstos em 

lei, na Organização Didática e no Regimento de Estágio dos Cursos de Graduação do IF 

Baiano, disponível no site institucional.  

O Estágio Supervisionado contará com o mínimo de 200 horas e envolve um conjunto 

de atividades de formação programadas e diretamente orientadas por membros do corpo 

docente da instituição formadora que tem como objetivo assegurar a consolidação e a 

articulação das competências profissionais estabelecidas no Projeto Pedagógico de Curso.   

 

4.8 ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

 

Conforme Regulamento de Atividades Complementares do IF Baiano – Campus Bom 

Jesus da Lapa, aprovado pela Portaria Interna 30/2017, disponível no site institucional, as 

atividades complementares constituem a parte flexível e obrigatória do curso de Engenharia 

Agronômica e deverão ser cumpridas em 200 (duzentas) horas, a partir do primeiro período 

letivo. O estudante deverá realizar, durante o curso, mais de um tipo de atividade 

complementar, como a participação em monitoria, iniciação científica e cursos de extensão. 

Ressalta-se que o Estágio Supervisionado não poderá ser contabilizado para essa finalidade. 

 

4.9 TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO (TCC) 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da graduação é de natureza obrigatória com 

regulamento específico e será disponibilizado no site institucional. O TCC é o produto da 

investigação realizada pelo estudante sob a orientação de um determinado docente lotado no 

curso. Este documento é requisito para obtenção da titulação do curso e se configura como o 

elemento que coaduna as vivências teórico-práticas. 

 

4.10 MONITORIA 
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O Programa de Monitoria de Ensino é regulamentado pela Resolução nº 08 de 30 de 

março de 2016, do CONSUP. A monitoria é compreendida como uma atividade acadêmica 

para melhoria do ensino dos cursos técnicos de nível médio e dos cursos de graduação, 

através dos estabelecimentos de novas práticas e experiências educacionais, articulação entre 

teoria e prática, bem como a integração curricular em seus diferentes aspectos. As atividades 

desenvolvidas pelos (as) monitore (as) são orientadas pelo (a) docente responsável por cada 

componente curricular, sob a supervisão da Coordenação de Curso e Comissão estabelecida 

pelo Campus.  

 

4.11 TUTORIA 

 

O Programa de Tutoria tem por finalidade zelar pelo itinerário formativo, social e 

profissional dos (as) estudantes. Neste programa, o tutor (a) acompanha e orienta os 

estudantes nas questões pedagógicas e administrativas, possibilitando a percepção de saberes 

desenvolvidos pelo (a) discente.  

 

4.12 COORDENAÇÃO DO CURSO 

 

A Coordenação do Curso é responsável pela condução e direcionamento do curso. 

Compete ao coordenador, a função da gestão de oportunidades, sendo agente facilitador de 

mudanças necessárias ao curso, seja na atuação dos docentes, discentes e colaboradores, bem 

como na participação nos trabalhos inerentes ao curso.  

 

4.13 COLEGIADO DO CURSO 

 

Considerando a formação política dos sujeitos, o Colegiado de Curso se configura 

como espaço legítimo no qual se evidencia a representatividade dos segmentos, a 

periodicidade das reuniões, os registros e encaminhamentos das decisões coletivas. É uma 

instância de discussões prevista na Organização Didática dos Cursos da Educação Superior do 

IF Baiano e no Regulamento Específico do Campus. 

 

5 ORIENTAÇÕES ACADÊMICAS: PONTOS IMPORTANTES DA ORGANIZAÇÃO 

DIDÁTICA DOS CURSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DO IF BAIANO 
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A Organização Didática dos Cursos da Educação Superior tem por finalidade orientar 

e reger os procedimentos didático-pedagógico-administrativos relativos aos cursos da 

Educação Superior, no âmbito dos Campi do IF Baiano. 

 

5.1 MATRÍCULA E RENOVAÇÃO 

 

A matrícula inicial no curso será efetuada pelo estudante ou seu representante legal, no 

respectivo Campus do IF Baiano, mediante requerimento, anexando os documentos exigidos, 

conforme Edital do Processo Seletivo. Será nula, de pleno direito, a matrícula realizada com 

documentos falsos ou adulterados, ficando o responsável passível de implicações legais. É 

proibido ao estudante matricular-se, simultaneamente, em dois cursos de graduação, iguais ou 

diferentes, no IF Baiano ou outra instituição pública de ensino superior em todo o território 

nacional, conforme prevê a Lei nº 12.089 de 11 de novembro de 2009.  

A matrícula no primeiro período do curso será obrigatória em todos os componentes 

curriculares, conforme PPC. A partir do segundo período do curso, a renovação de matrícula 

poderá ser feita: por período do curso ou por componente curricular isolado, respeitando o 

limite mínimo e máximo do período letivo, bem como os pré- requisitos estabelecidos pelo 

colegiado e no PPC, ficando a matrícula, nesses componentes curriculares, condicionada à 

oferta pelo instituto. A renovação de matrícula deverá ser efetuada, obrigatoriamente, em data 

prevista no Calendário Acadêmico, na SRA do Campus.  

Em se tratando do estágio curricular, é obrigatória e imprescindível a vinculação de 

matrícula, mesmo após a integralização dos demais componentes curriculares. 

 

5.2 TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 

 

O trancamento de matrícula poderá ocorrer de forma compulsória ou voluntária. 

Entende-se por trancamento compulsório de matrícula aquele em que o estudante necessite 

interromper os estudos devido à convocação para o serviço militar obrigatório, tratamento 

prolongado de saúde, gravidez de alto risco e problemas pós-parto, sendo necessária a 

comprovação documental anexa ao requerimento. O trancamento voluntário de matrícula 

corresponde àquele em que o estudante opta pela interrupção dos estudos. Somente será 

autorizado o trancamento voluntário da matrícula após a integralização dos componentes 

curriculares do primeiro período letivo do curso. 
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O trancamento de matrícula só terá validade por um período letivo, devendo o 

estudante renovar a matrícula ou renovar o trancamento na data limite prevista no Calendário 

Acadêmico de referência. 

O estudante só poderá trancar a matrícula por, no máximo, 4 (quatro) semestres (para 

cursos semestrais) ou 2 (dois) anos (para cursos anuais) consecutivos ou não, respeitando as 

normas de integralização previstas no projeto do curso ou em resoluções específicas.  

 

5.3 CANCELAMENTO DE MATRÍCULA 

 

O cancelamento de matrícula poderá ser feito mediante requerimento do estudante ou 

por ato administrativo da instituição. Com o cancelamento de matrícula o estudante será 

desvinculado da instituição.  

 

5.4 REINTEGRAÇÃO AO CURSO 

 

O estudante desvinculado da instituição terá direito à reintegração ao curso, desde que 

justificadas as causas que provocaram sua desvinculação. As solicitações para reintegração 

serão realizadas em prazo estabelecido no Calendário Acadêmico. Não será concedida a 

reintegração no primeiro período do curso, bem como para o estudante desvinculado da 

instituição por mais de 12 meses.  

 

5.5 APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

 

O estudante terá direito a requerer aproveitamento de estudos de disciplinas cursadas 

em outras instituições de ensino superior ou no próprio IF Baiano. Disciplinas cursadas em 

outros cursos superiores de graduação poderão ser reaproveitadas no curso, desde que tenham, 

no mínimo, 80% (oitenta por cento) de correspondência de conteúdo e carga horária. Somente 

serão analisadas as disciplinas equivalentes às que integram o currículo vigente do curso de 

opção do estudante.  

O aproveitamento de estudos de disciplinas cursadas em outras instituições não poderá 

ser superior a 50% (cinquenta por cento) da carga horária do curso Engenharia Agronômica. 

Em caso de transferência, o processo de aproveitamento de estudo ocorrerá de forma 

concomitante ao processo dessa transferência.  
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O requerimento de aproveitamento de estudos deverá ser protocolado na SRA, 

anexando toda a documentação exigida para comprovação. Até a data de publicação de 

parecer, o estudante deverá frequentar as aulas regularmente.  

 

5.6 AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

 

A avaliação do processo ensino-aprendizagem deve ter como parâmetros os princípios 

do projeto político-pedagógico, a função social, os objetivos gerais e específicos do IF Baiano 

e o perfil de egressos de cada curso explícito no PPC.  

As avaliações deverão ser realizadas em proporcionalidade à carga horária das 

disciplinas, obedecendo ao mínimo de 02 (duas) avaliações por período letivo.  

Poderão ser utilizados como instrumentos de avaliação:  

I - produções multidisciplinares, envolvendo ensino, pesquisa e extensão;  

II - atividades de campo;  

III - produções científicas (artigos/produção técnica) e culturais;  

IV - projetos de intervenção; e 

V - relatórios técnicos, dentre outros.  

A aprovação nos componentes curriculares está condicionada à obtenção da média 

aritmética 7 (sete), a partir do conjunto das avaliações realizadas durante o semestre. O 

estudante fará jus à avaliação final escrita, caso a sua média esteja compreendida no intervalo 

de 2,9 (dois pontos e nove décimos) a 6,9 (seis pontos e nove décimos). Será aprovado o 

estudante que obtiver média final maior ou igual a 5 (cinco), calculada pela seguinte fórmula:  

MF = (MOx7 + AFx3) 
          10 

MF é Média Final;  MO é Média Obtida na disciplina;  AF é a nota obtida na Avaliação 

Final. 

Deverá ser respeitado o prazo mínimo de 72 (setenta e duas horas) entre a divulgação 

da média e a realização da avaliação final, considerando o Calendário Acadêmico. Para 

aprovação no componente curricular, é necessária a frequência mínima de 75% (setenta e 

cinco por cento) da carga horária total da respectiva disciplina.  
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5.7 SEGUNDA CHAMADA 

 

Ao estudante que faltar a qualquer das avaliações da aprendizagem será garantido o 

direito à segunda chamada, quando requerido à SRA, em um prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas, após o término do afastamento, desde que comprove, através de documentos, uma 

das seguintes situações:  

I – problema de saúde;  

II – obrigações com o Serviço Militar; 

III – pela comprovação do exercício do voto (um dia anterior e um dia posterior à data da 

eleição se coincidentes com a realização da prova); 

IV – convocação pelo Poder Judiciário ou pela Justiça Eleitoral;  

V – cumprimento extraordinário de horário de trabalho devidamente comprovado através 

de documento oficial da empresa;  

VI – viagem, autorizada pela Instituição, para representá-la em atividades desportivas, 

culturais, de ensino, extensão ou pesquisa; 

VII – acompanhamento de parentes (cônjuge, pai, mãe e filho) em caso de defesa da 

saúde;  

VIII – falecimento de parente (cônjuge e parentes de primeiro grau), desde que a 

avaliação se realize em um período de até oito dias corridos após a ocorrência;  

IX – outras situações devidamente avaliadas pela Coordenação do Colegiado de Curso.  

 

5.8 ATENDIMENTO DOMICILIAR 

 

Terá direito ao atendimento domiciliar o estudante que necessitar ausentar-se das aulas 

por um período superior a 15 (quinze) dias, nos seguintes casos:  

I – ser portador de doença infecto-contagiosa;  

II – necessitar de tratamento;  

III – licença gestante, a contar da data requerida.  
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A aluna gestante poderá pleitear o atendimento domiciliar por um período de três 

meses, contado a partir do oitavo mês de gestação. Em casos excepcionais, devidamente 

comprovados mediante atestado médico, o período de repouso para a aluna gestante poderá 

ser aumentado, antes e depois do parto.  

O atendimento domiciliar deverá resguardar a qualidade do trabalho acadêmico e será 

concedido dentro das possibilidades da Instituição.  

Não será concedido o regime de atendimento domiciliar para estágios, componentes 

curriculares, e/ou atividades curriculares de modalidade prática que necessite 

acompanhamento individual do professor e presença física do estudante em ambiente próprio 

para execução das atividades.  

 

6 PESQUISA E EXTENSÃO 

 

As ações de pesquisa e extensão no âmbito do IF Baiano - Campus Bom Jesus da Lapa 

em articulação com o ensino, deverão integrar um processo educativo de formação do 

indivíduo como investigador e empreendedor, visando, além da produção e difusão de 

conhecimentos nos diversos campos do saber, da arte e da cultura, a inovação e a solução de 

problemas de cunho social, científico e tecnológico.  

À vista disso, a pesquisa e extensão deve: favorecer o desenvolvimento social, 

econômico e cultural, buscando, por meio de suas ações, dialogar com as comunidades locais 

e regionais onde a instituição está inserida; fomentar a realização de projetos para o 

atendimento das demandas dos arranjos produtivos sociais e culturais; difundir a criação 

cultural e a pesquisa científica e tecnológica geradas dentro do IF Baiano; promover o 

desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais para a conservação do meio 

ambiente; socializar e democratizar o conhecimento produzido e existente na instituição.  

As Coordenações de Pesquisa e Extensão, junto ao Colegiado do Curso, fomentam a 

participação dos estudantes em editais de pesquisa e extensão internos e externos ao Instituto, 

contribuindo para o avanço científico e tecnológico do país, para a formação de seus alunos e 

promovendo ainda o desenvolvimento local e regional. 

 

7 BIBLIOTECA 

 

A Biblioteca do Campus Bom Jesus da Lapa possui um acervo de aproximadamente 

3.000 (três mil) exemplares que estão disponíveis para consultas e empréstimos aos 

estudantes, técnicos e professores. 
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O ambiente da biblioteca é climatizado, monitorado por câmeras e tem boa 

iluminação. Possui também cabines de estudo individual, computadores com acesso à 

internet. A gestão do acervo é feita através do sistema Pergamum, facilitando o atendimento 

das demandas dos usuários.  

 
8 ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 
 

O Campus Bom Jesus da Lapa, através da Coordenação de Assuntos Estudantis, 

mantém uma política de Assistência Estudantil com ações que visam a igualdade de condições 

para a permanência na instituição através de seus projetos e programas.  

Todos os estudantes regularmente matriculados no Campus que estejam frequentando 

as aulas têm direito a participar dos programas da Assistência Estudantil, regulamentados por 

meio de editais divulgados no site do Campus, murais, bem como na própria Coordenação. Os 

principais auxílios ofertados são: moradia, transporte, creche, permanência e eventual. 

A concessão dos benefícios é feita através de edital específico, publicado no início do 

período letivo, sob acompanhamento da Comissão de Política de Assistência Estudantil, tendo 

como principal critério de seleção, a avaliação socioeconômica do estudante.  

Além disso, a Política de Assuntos Estudantis dispõe de uma equipe multiprofissional 

(assistente social, serviço de enfermagem, nutricionista, pedagogo e psicólogo) para promover 

a saúde e o bem-estar do estudante. 

 

9 ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA E NECESSIDADES 

EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS 

 

O estudante com deficiência deve ter seu direito à educação preservado, em 

consonância com as diretrizes do NAPNE, Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano e 

Regulamento do Atendimento Educacional Especializado (AEE). Para tanto, são consideradas 

suas necessidades específicas, a fim de que suas habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e 

sociais sejam potencializadas. Assim, são competências da instituição: 

a) Garantir o acesso da pessoa com deficiência e necessidades específicas, em igualdade 

de condições, às atividades realizadas em sala de aula, bem como práticas recreativas, 

esportivas e de lazer, no âmbito do IF Baiano; 

b) Assegurar recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva para proporcionar ou 

ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e necessidades específicas; 
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c) Disponibilizar atividades avaliativas em formatos acessíveis para atendimento aos 

estudantes; 

d) Assegurar dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo estudante na 

realização das atividades acadêmicas; 

e) Adotar critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação, 

considerando a singularidade linguística da pessoa com deficiência e o domínio da 

modalidade escrita da língua portuguesa. 

 

10 DICAS DE ESTUDO 

  

Apesar de ser muito importante, estudar nem sempre é uma tarefa simples. Sabendo 

disso, elaboramos algumas dicas que vão lhe ajudar a ter êxito em seu percurso acadêmico. 

a) Organize seu tempo de estudo. Tenha sempre uma agenda para que não perca os 

prazos das atividades ou estudos propostos. Um cronograma cumprido é sinal de 

aprendizagem facilitada; 

b) Embora você conte com apostilas ou textos didáticos, não deixe de fazer anotações das 

falas dos professores. Esta ação ajuda a fixar os conteúdos, pois nossa aprendizagem 

se dá, também, por estímulos auditivos e visuais;  

c) Após a exposição do conteúdo em sala, revise a matéria, mesmo a considerando fácil. 

Nosso cérebro nos engana e às vezes nos induz a achar que apenas o momento em sala 

é suficiente para garantir o nosso aprendizado; 

d) Em casa, o lugar destinado ao nosso estudo deve ser adequado. Nada de estudar 

deitado, atento ao celular, em frente à televisão, ou em lugares que existam conversas 

paralelas; 

e) WhatsApp, facebook, instagran são excelentes ferramentas de estudo, basta que você 

saiba usá-las. No momento de estudo, se não existirem discussões acadêmicas que 

façam uso dessas ferramentas, desconecte-as; 

f) Para que sua aprendizagem tenha sucesso, é fundamental que seu corpo esteja bem. 

Respeite seu sono, alimente-se bem, tome bastante água e mantenha sua mente 

direcionada a coisas positivas; 
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g) Por fim, quando o desânimo se aproximar e aquele pensamento triste vier à sua 

cabeça, não se deixe abater. ESTUDAR vale a pena!
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ANEXO A – Portaria nº 55, de 20 de julho de 2016 

Dispõe sobre a padronização de vestimentas para estudantes dos Cursos Superiores 
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ESPAÇO PARA ANOTAÇÕES 
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