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REGULAMENTO DO PROGRAMA DE TUTORIA ACADÊMICA DOS 

CURSOS DE GRADUAÇÃO DO IF BAIANO – CAMPUS SERRINHA 

  

Art. 1o. O programa de tutoria acadêmica tem por finalidade acompanhar e 

orientar, individualmente, a vida acadêmica dos estudantes regularmente 

matriculados em cursos de graduação do Instituto Federal Baiano, Campus 

Serrinha.  

  

CAPÍTULO I  

DOS OBJETIVOS 

  

Art. 2°. São objetivos da tutoria acadêmica:  

I - promover o envolvimento do(a) estudante com o curso, com a infraestrutura 

e recursos humanos existentes no IF Baiano;    

II - otimizar o itinerário curricular do(a) estudante;   

III - reduzir os índices de repetência e evasão;  

IV - aumentar o compromisso e o envolvimento do corpo docente e estudante 

com a proposta didático-pedagógica; e  

V - integrar estudantes e professores(as) no Curso.  

 

CAPÍTULO II 

DOS(AS) PARTICIPANTES DA TUTORIA 

 

Art. 3º. Participam do Programa de Tutoria no Campus: 

I - Coordenador(a) do Colegiado. 

II - Professores(as) do Curso. 

III - Corpo Técnico-Pedagógico. 

IV - Estudantes do Curso. 

  

CAPÍTULO III  

DAS ATRIBUIÇÕES DO(A) TUTOR(A) 

  

Art. 4°. São atribuições do(a) tutor(a):  



I - orientar o(a) estudante acerca da estrutura e da legislação que regula o 

sistema de ensino do IF Baiano;    

II - orientar e discutir com o(a) estudante, em cada período letivo, o seu plano de 

matrícula e sua meta para a integralização curricular, preenchendo formulário 

próprio para matrícula;    

III - acompanhar o desempenho do(a) estudante nas atividades didáticas, 

auxiliando-o(a) a identificar e solucionar possíveis pontos deficitários na sua 

formação e no seu desempenho;    

IV - orientar e motivar os(as) estudantes à participação em atividades de ensino, 

pesquisa e extensão;    

V - orientar os(as) estudantes na busca de informações relevantes sobre sua 

profissão, mercado de trabalho, estágios, legislação e outras atividades; 

VI - incentivar os(as) estudantes a aprofundar conhecimentos na área de 

interesse;  

VII - fornecer informações às equipes técnico-pedagógica e multiprofissional, 

quando avaliar como necessário ou for solicitado, a fim de zelar pela 

aprendizagem dos(as) estudantes; 

VIII - acompanhar o desenvolvimento das atividades complementares segundo 

regulamento próprio e Projeto Político Pedagógicos do Curso do(a) Estudante;  

IX - preencher os formulários das ações da tutoria para apresentação à equipe 

técnico-pedagógica semestralmente; 

X - manter uma pasta por estudante tutorado(a) com cópia dos formulários de 

reunião, cópia das comprovações das atividades complementares e o que mais 

achar relevante; 

XI - encaminhar pasta do estudante para seu novo(a) tutor(a) no caso de 

desligamento do programa ou por outro motivo de troca de tutor(a). 

 

§1° É expressamente proibido ao(a) Tutor(a): 

I - retirar o(a) estudante tutorado(a) do horário de aula, apenas em casos 

emergenciais e com o consentimento do(a) professor(a) responsável pelo 

componente curricular; 



II - remeter informações confidenciais a estranhos, entidades ou pessoas que 

não estejam abrigadas pelo sigilo ou que não sejam pais e/ou responsáveis 

pelo(a) estudante. 

 

§2° O exercício da tutoria é uma atividade exclusiva e obrigatória de todos(as) 

os(as) docentes do quadro efetivo da Instituição.  

 

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES DO(A) ESTUDANTE 

  

Art. 5°. São atribuições do(a) estudante no programa de tutoria:  

I - apresentar e discutir com o tutor(a), em cada período letivo, o seu plano de 

matrícula e informar sua meta para a integralização curricular;  

II  - participar das atividades programadas pelo(a) seu tutor(a);  

III - reportar ao(a) tutor(a) os fatos relevantes da sua vida acadêmica; 

e   

IV - assinar o controle de frequência relativo às atividades desenvolvidas e/ou 

acompanhamento do(a) tutor(a); 

V - participar da tutoria sem comprometer os horários de aula e demais 

atividades acadêmicas; 

VI. respeitar o horário e o local determinado para atendimento; 

VII. comunicar ao(a) tutor(a) sobre possíveis ausências 

  

CAPÍTULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO DE COLEGIADO 

  

Art. 6°. São atribuições da Coordenação de Colegiado:  

I - designar os(as) tutores(as) aos seus respectivos orientandos(as);   

II - divulgar a relação de tutores(as) e estudantes tutorados(as);  

III - providenciar as informações sobre o desempenho acadêmico dos(as) 

estudantes, sempre que solicitadas pelos(as) tutores(as); e 



IV - promover reuniões para acompanhar o andamento do programa de tutoria 

acadêmica; 

V - receber e analisar o relatório semestral de tutoria acadêmica elaborado pela 

equipe técnico-pedagógica, encaminhando-o, sempre que necessário, à 

Diretoria Acadêmica e à Coordenação de Ensino.  

  

Art. 7o. A Coordenação de Colegiado distribuirá equitativamente os(as) 

estudantes do programa por tutor(a).  

  

Parágrafo único. Ao iniciar o período de afastamento para qualificação ou 

receber licença por período superior a três meses, o(a) tutor(as) terá seus 

estudantes distribuídos entre os demais tutores(as).  

  

Art. 8o. O programa de tutoria acadêmica será avaliado ao final de cada período 

letivo, por meio de um instrumento, definido pela Coordenação de Colegiado, 

aplicado entre os envolvidos diretamente em suas ações.  

 

CAPÍTULO VI  

DAS ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE TÉCNICA-PEDAGÓGICA 

  

Art. 9 o. São atribuições da equipe Técnico-Pedagógica: 

I - assessorar, monitorar, avaliar e acompanhar os(as) estudantes que forem 

encaminhados(as) pela tutoria acadêmica; 

II - assessorar o(a) tutor(a) na análise dos formulários da tutoria; 

III - realizar orientações aos/às discentes quanto ao desenvolvimento do 

processo educativo, após encaminhamento do(a) tutor(a); 

IV - registrar individualmente, o histórico do acompanhamento pedagógico, 

mediante formulários entregues pelo(a) tutor(a); 

V - relatar ausências e/ou abandono à Coordenação de Curso, por parte dos(as) 

discentes, bem como relatar outras ações que julgar necessária para a qualidade 

da permanência e êxito discente; 

VI - Elaborar relatório mediante dados da tutoria, e encaminhar à Coordenação 

de Curso., semestralmente. 



CAPÍTULO V   

DAS REUNIÕES ENTRE TUTORES E ALUNOS  

 

Art. 10. Os(as) tutores(as) deverão reunir-se com seus tutorados(as), no 

mínimo, duas vezes por semestre 

Art. 11. Os(as) tutores(as) e seus tutorados(as) deverão reunir-se antes do 

período de matricula para realizar o plano de matricula.  

 

§1° A matricula será realizada ou efetivada somente mediante apresentação de 

formulário com o plano de matrícula, assinado por tutor(a) e tutorado(a).  

§2° Em casos excepcionais, o(a) coordenador(a) do curso poderá autorizar a 

matrícula do estudante com a efetivação da matrícula condicionada a entrega do 

formulário com plano de matrícula. 

 

CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

  

Art. 12. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Colegiado 

do Curso. 
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FORMULÁRIO TUTORIA ACADÊMICA 

CARACTERIZAÇÃO DISCENTE INICIAL 

Obs.: Este formulário deverá ser preenchido uma única vez pelo(a) discente recém ingressante 

no IF Baiano e na primeira reunião de tutoria. 

 

Caracterização Geral 

Nome do(a) discente:  

 

Nome Social do(a) discente:  

 

Data Nascimento: Gênero: (    ) Feminino     (    ) Masculino     

 (     ) Outro:___________________ 

 

Cidade de Origem: 

 

Mora em Serrinha: (     ) Sim   (      ) Não 

Curso: 

 

Número de Matrícula (SIGA): 

 

Ano de Ingresso: 

 

 

Caracterização Socioeconômica 

Trabalha:  (     ) Sim   (      ) Não Se sim, Qual turno:  

 

Qual a renda Familiar: 

(     ) Até 1 salário        (     ) De 2 a 5 salários    (     ) Mais de 5 salários 

 

Ficou algum tempo sem estudar entre o Ensino 

Médio e o ingresso no Curso? 

(     ) Sim (     ) Não 

 

Se sim, quanto tempo? 

Onde cursou o Ensino Médio? 

(     ) Todo na rede pública;       (     ) Todo na rede privada;        (     ) Nas duas. 

 

 

 



Caracterização de expectativas 

Por que escolheu esse curso? 

(    ) Falta de opções melhores;                (    ) Não sabia o que escolher; 

(    ) Sempre gostei da área;                      (    ) Já trabalho na área; 

(    ) Outro motivo: 

 

Quais as suas expectativas de aprendizado no curso? O que você acha que vai 

aprender? 

 

 

 

 

 

Quais as subáreas do seu curso que mais se interessa? 

 

 

 

 

O que você pensa em fazer após a graduação? 

(    ) Apenas trabalhar; 

(    ) Fazer pós-graduação e trabalhar; 

(    ) Outro: 

 

 

 

Caracterização de experiências e dificuldades. 

Você fez algum curso técnico? 

(     ) Sim     (     ) Não 
 

Se sim, qual e onde? 

Você fez outra graduação? 

(     ) Sim e completo 

(     ) Sim e incompleto 

(     ) Não 

Se sim, qual e onde? 

Você já participou de projetos de 

extensão? 

(     ) Sim     (     ) Não 

 

Se sim, descreva: 

Você já participou de projetos de 

pesquisa? 

(     ) Sim     (     ) Não 

 

Se sim, descreva: 

Quais disciplinas do ensino médio você tinha mais dificuldade? Porque? 

 

 

 

 



Quais disciplinas do seu curso que você acha que terá maior dificuldade? 

Porque? 

 

 

 

 

 

Assinatura do tutor: __________________________________________________ 

 

Assinatura do discente: _______________________________________________ 

 

Serrinha, _____ de ___________ de _______. 
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TECNOLOGIA EM GESTÃO DE COOPERATIVAS 

 
 

FORMULÁRIO TUTORIA ACADÊMICA 

ACOMPANHAMENTO DISCENTE 

 

Obs.: Este formulário deverá ser preenchido em todas reuniões de tutoria 

 

Nome do(a) discente:  

 

Nome Social do(a) discente:  

 

Número de Matrícula (SIGA): 

 

Ano de Ingresso: 

Coeficiente de Rendimento: Semestre Atual: 

 

Nome do(a) Tutor(a): 

 

 

Acompanhamento do Fluxograma (Marque as disciplinas já cursadas): 

1º semestre  2º semestre  3º semestre  4º semestre  5º semestre  6º semestre 

           

Gestão Organizacional 

60 h 
 

Matemática Financeira 

60 h 
 

Contabilidade para 

Cooperativas 

60 h 

 

Administração da 

Produção, Materiais e 

Logística 

60 h 

 

Projetos para 

empreendimentos 

solidários 

60 h 

 

Trabalho de Conclusão de 

Curso 

60 h 

           

Matemática Aplicada à 

Gestão 

60 h 

 

Fundamentos de 

Economia Solidária 

45 h 

 

Cooperativismo de 

Crédito 

60 h 

 

Estudo de Viabilidade 

Econômico-financeiro e 

Social 

60 h 

 

Legislação Tributária e 

Comercial para 

Cooperativas 

60 h 

 
Estágio Profissional II 

100 h 

           

Metodologia do 

Trabalho Científico 

45 h 

 

Comercialização no 

contexto do 

Cooperativismo camponês 

45 h 

 

Políticas Públicas, 

Desenvolvimento 

Comunitário e Territorial 

60 h 

 

Legislação do Trabalho e 

Direito do Consumidor 

60 h 

 
Estágio Profissional I 

60 h 
  

           

Teoria Cooperativista I 

60 h 
 

Teoria Cooperativista II 

60 h 
 

Tecnologia para Gestão 

de Cooperativas 

30 h 

 

Comunicação 

Organizacional 

60 h 

 

 

Agroecologia 

30 h 

 

  

           

Fundamentos 

Socioantropológicos 

45 h 

 

Gestão das relações 

sociais no ambiente 

organizacional 

60 h 

 

Gestão Estratégica de 

Cooperativa 

60 h 

 

Legislação Ambiental e 

Sanitária 

30 h 

 
Optativa I 

45 h 
 

Optativa II 

45 h 

           

 

Seminário Integrador I 

30 h 

 

 
Seminário Integrador II 

30 h 
 

Seminário Integrador III 

30 h 
 

Seminário Integrador IV 

30 h 
    

           
 

300 h 
 

 
 

300 h 
 

 
 

300 h 
 

 
 

300 h 
 

 
 

255 h 
 

 
 

205 h 
 

 



Realiza alguma atividade extracurricular de ensino? 

(     ) Sim (     ) Não 

Se sim, é bolsista? 

(     ) Sim (     ) Não 

Se sim, qual? 

 

 

 

Realiza alguma atividade extracurricular de pesquisa? 

(     ) Sim (     ) Não 

Se sim, bolsista? 

(     ) Sim (     ) Não 

Se sim, qual? 

 

 

 

Realiza alguma atividade extracurricular de extensão? 

(     ) Sim (     ) Não 

Se sim, bolsista? 

(     ) Sim (     ) Não 

Se sim, qual? 

 

 

 

Realizou algum estágio extracurricular? 

(     ) Sim (     ) Não 

Se sim, é remunerado? 

(     ) Sim (     ) Não 

Se sim, qual e onde? 

 

 

 

Participou de alguma atividade caracterizada como atividade complementar?       

(     ) Sim (     ) Não 

Se sim, quais? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Se possível, entregue uma cópia da comprovação para o(a) seu(a) tutor(a) 

 

Você conhece legislações e documentos referentes ao seu curso e ao IF Baiano? 

(     ) Sim (     ) Não 

Se sim, qual(is)? 

 

 

 

 



Quais disciplinas do semestre atual que você está tendo maior dificuldade? 

Porque? 

 

 

 

 

 

Quais ações você acha que poderiam ajudar nessas disciplinas? 

 

 

 

 

 

Sugestão(ões) do(a) Tutor(a) para melhorar o rendimento nas disciplinas com 

dificuldade: 

 

 

 

 

 

 

Qual(is) outra(as) dificuldades você tem enfrentado durante o curso? 

 

 

 

 

 

 

Sugestão(ões) do(a) Tutor(a) para o enfrentamento dessas dificuldades: 

 

 

 

 

 

 

 

Outras observações do(a) Tutor(a)? 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do tutor: __________________________________________________ 

Assinatura do discente: _______________________________________________ 

Serrinha, _____ de ___________ de _______ 
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FORMULÁRIO DE ORIENTAÇÃO DE MATRÍCULA 

TECNOLOGIA EM GESTÃO DE COOPERATIVAS 

Obs.: Este formulário deverá ser preenchido na reunião de orientação de matricula, e entregue 

na Secretaria de Registros Acadêmicos no ato da matrícula. 

 

Nome do(a) discente:  

 

Nome Social do(a) discente:  

 

Número de Matrícula (SIGA): 

 

Semestre da matrícula: 

Nome do(a) Tutor(a): 

 
 

Acompanhamento do Horário: 

Noturno Matutino 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

 

Primeiro 

 

 

 

 

     

 

Segundo 

 

 

      

 

Terceiro 

 

 

      

 

Quarto 

 

 

      

 



Segue abaixo sugestões de disciplinas a serem cursadas pelo(a) discente no 

próximo semestre: 

 

OBRIGATÓRIAS 

Semestre Código 
(GCOSER) 

Componente Curricular 
Visto do(a) 

Tutor(a) 

1º GEO1 Gestão Organizacional  

1º MAG1 Matemática Aplicada à Gestão  

1º MTC1 Metodologia do Trabalho Científico  

1º TCO1 Teoria Cooperativista I  

1º FSA1 Fundamentos Socioantropológicos  

1º SEI1 Seminário Integrador I  

2º MAF2 Matemática Financeira  

2º FES2 Fundamentos de Economia Solidária  

2º CCC2 Comercialização no contexto do Cooperativismo camponês  

2º TCO2 Teoria Cooperativista II  

2º GRS2 Gestão das relações sociais no ambiente organizacional  

2º SEI2 Seminário Integrador II  

3º CPC3 Contabilidade para Cooperativas  

3º COC3 Cooperativismo de Crédito  

3º PPD3 Políticas Públicas, Desenvolvimento Comunitário e Territorial  

3º TGC3 Tecnologia para Gestão de Cooperativas  

3º GES3 Gestão Estratégica de Cooperativa  

3º SEI3 Seminário Integrador III  

4º ADP4 Administração da Produção, Materiais e Logística  

4º EVE4 Estudo de Viabilidade Econômico-financeiro e Social  

4º LTD4 Legislação do Trabalho e Direito do Consumidor  

4º COR4 Comunicação Organizacional  

4º LAS4 Legislação Ambiental e Sanitária  

4º SEI4 Seminário Integrador IV  

5º PES5 Projetos para empreendimentos solidários  

5º LTC5 Legislação Tributária e Comercial para Cooperativas  

5º ESP5 Estágio Profissional I  

5º AGR5 Agroecologia  

6º TTC6 Trabalho de Conclusão de Curso  

6º ESP6 Estágio Profissional II  

 

OPTATIVAS 

Código Componente Curricular Visto do(a) Tutor(a) 

CCO01 Informática Aplicada à Gestão de Cooperativas  

CCO02 Inglês Instrumental  

CCO03 Espanhol Instrumental  

CCO04 Libras  

CCO05 Sociologia Rural  

CCO06 Extensão Rural  



Código Componente Curricular Visto do(a) Tutor(a) 

CCO07 Sociologia do Trabalho  

CCO08 Educação Cooperativa  

CCO09 Planejamento e Organização de Eventos  

CCO10 Liderança e Gestão de Equipes  

CCO11 Tecnologias sociais  

 

Assinatura do tutor: __________________________________________________ 

 

Assinatura do discente: _______________________________________________ 

 

Serrinha, _____ de ___________ de _______. 

 

 

 

 


