
 

 

 

 

 



  

 

APRESENTAÇÃO 

 

O presente manual tem como objetivo constitui-se do resumo do projeto pedagógico             

do Curso de Licenciatura em Informática na modalidade presencial, referente a área de             

linguagens. Este manual propõe apresentar aos discentes as diretrizes pedagógicas, organização           

e o funcionamento do respectivo curso de formação de professores do Instituto Federal de              

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Bem como informar e              

orientar os discentes de Informática do Campus Ipanguaçu sobre os direitos e deveres dos              

mesmos e sobre disciplinas obrigatórias e optativas.  
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E ADMINISTRATIVA 

Os (as) estudantes do curso superior de Licenciatura Plena em informática do Câmpus             

Ipanguaçu estão diretamente vinculados à Diretoria Acadêmica, a qual é responsável pela            

oferta de vagas, acompanhamento pedagógico e avaliação do curso. Atualmente, o Câmpus            

Ipanguaçu, possui os seguintes representantes na estrutura organizacional, relacionada ao          

Curso Superior em Licenciatura Plena em Informática: 

 

 Belchior de Oliveira Rocha  

Reitor 

 Francisco de Assis Aderaldo Barbosa 

 Diretor do Câmpus Ipanguaçu  

 

Henrique de Carvalho Tavares 

Pró-Reitor de Ensino 

 

  Luciana Medeiros da Cunha 

Diretor Acadêmico 

Felipe de Lira Epifânio  

Coordenador de Apoio Acadêmico  

 

Eduardo Coelho Lima 

Coordenador do curso 

Paloma de Matos Macchi 

Coordenadora de Extensão 

 

Karina Oliveira Lima 

Coordenadora de Estágios do Curso 

 

Francisco Aravena Januário Leite 

Secretário Acadêmico 
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ORGANIZAÇÃO DO CURSO 

 

No âmbito do IFRN, a implantação da Licenciatura em Informática atende às            

demandas geradas por esse contexto, aos princípios da lei de Diretrizes e bases da Educação               

Nacional, ao Decreto nº 3276, de 06 de dezembro de 1999, que dispõe sobre formação em nível                 

superior de professores para atuar na Educação Básica, e ao Decreto 3554 de 07 de agosto de                 

2000, que dá nova redação ao §2º do art. 3º do Decreto 3276/99.  

OBJETIVOS DO CURSO 

 

O curso superior de Licenciatura em Informática tem como objetivo geral formar o             

profissional docente com um saber plural, constituído pela internalização de saberes da área             

específica, saberes pedagógicos e saberes experienciais. E os objetivos específicos do curso            

compreendem: 

● Contribuir para a formação crítica e ética  às inovações tecnológicas; 

● Estabelecer relações entre o trabalho, a ciência, a cultura e a tecnologia e suas              

implicações para a educação profissional e tecnológica; 

● Possibilitar reflexões acerca dos fundamentos científico-tecnológicos da       

formação técnica, relacionando teoria e prática nas diversas áreas do saber; 

● Utilizar o conhecimento específico da computação como ferramenta para o          

desenvolvimento de aplicações educacionais; 

● Especificar, montar, configurar e manter laboratórios de informática e instalar          

e configurar ferramentas de hardware;  

● Desenvolver websites dinâmicos e realizar manutenção em sistemas de         

informática. 

● Realizar manutenção em sistemas de informática. 
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO 

Estrutura curricular 

A organização curricular do curso observa as determinações legais presentes na Lei de             

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº9.394/96), nos Pareceres CNE/CP nº            

09/2001, nº 27/2001 e nº 28/2001, nas Resoluções CNE/CP nº 01/2002 e nº 02/2002, no               

currículo de referência para curso de Licenciatura em Informática, criado pela Sociedade            

Brasileira de Computação (SBC) e no Projeto Político-Pedagógico do IFRN. 

Esses referenciais norteiam as instituições formadoras, definem o perfil, a atuação e os             

requisitos básicos necessários à formação profissional do Licenciado em Informática, quando           

estabelece competências e habilidades, conteúdos curriculares, prática profissional, bem como          

os procedimentos de organização e funcionamento dos cursos. Em decorrência, a matriz            

curricular organiza-se em quatro núcleos: o fundamental, o específico, o epistemológico e o             

didático-pedagógico.  

O núcleo fundamental compreende conhecimentos científicos imprescindíveis ao        

desempenho acadêmico dos ingressantes. Nele há dois propósitos pedagógicos         

indispensáveis: o domínio da língua portuguesa e, de acordo com as necessidades do curso, a               

apropriação dos conceitos científicos básicos. 

O núcleo específico compreende conhecimentos científicos que fundamentam a         

formação do professor da educação básica em uma determinada área do saber sistematizado             

historicamente.  

O núcleo epistemológico compreende conhecimentos acerca de fundamentos        

históricos, filosóficos, metodológicos, científicos e linguísticos propedêuticos ao        

desenvolvimento e à apropriação dos conhecimentos específicos.  

O núcleo didático-pedagógico compreende conhecimentos que fundamentam a        

atuação do licenciado como profissional da educação. Na perspectiva entre saber acadêmico,            

 

4 



  

 

pesquisa e prática educativa, o núcleo aborda as finalidades da educação na sociedade, os              

conhecimentos didáticos, os processos cognitivos da aprendizagem. 

A Figura 1 explicita a representação gráfica da organização curricular dos cursos            

superiores de licenciatura, estruturados numa matriz curricular articulada, constituída por          

núcleos articuladores, com fundamentos nos princípios da interdisciplinaridade, da         

contextualização,da interação humana, do pluralismo do saber e nos demais pressupostos dos            

múltiplos saberes necessários à docência. 

 

 

Figura 1 

 

As disciplinas que compõem a matriz curricular estão articuladas entre si,           

fundamentadas nos princípios estabelecidos no PPP institucional e atendendo ao previsto na            

Resolução CNE/CP nº. 01/2002, deverão realçar outras formas de orientação inerentes à            

formação para a atividade docente, entre as quais se destaca o preparo a atividade docente,               

entre as quais se destaca o preparo para: 

● o ensino visando à aprendizagem do aluno;  

● o acolhimento e o trato da diversidade;  

 

5 



  

 

● o exercício de atividades de enriquecimento cultural;  

● o aprimoramento em práticas investigativas;  

● a elaboração e a execução de projetos de desenvolvimento dos conteúdos           

curriculares;  

● o uso de tecnologias da informação e da comunicação e de metodologias,            

estratégias e materiais de apoio inovadores;  

● e  o desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho em equipe.  

 

As diretrizes da formação docente orientadoras do currículo e assumidas no Projeto            

Político Pedagógico do IFRN fundamentam-se nos seguintes princípios (IFRN, 2012a): 

● Conceito da realidade concreta como síntese de múltiplas relações;  

● Compreensão que homens e mulheres produzem sua condição humana como          

seres histórico-sociais capazes de transformar a realidade;  

● Integração entre a educação básica e a educação profissional, tendo como           

núcleo básico a ciência, o trabalho e a cultura;  

● Organização curricular pautada no trabalho e na pesquisa como princípios          

educativos;  

● Respeito à pluralidade de valores e universos culturais;  

● Construção do conhecimento, compreendida mediante as interações entre        

sujeito e objeto e na intersubjetividade;  

● compreensão da aprendizagem humana como um processo de interação social;          

inclusão social, respeitando-se a diversidade;  

● Prática pedagógica orientada pela interdisciplinaridade, contextualização e       

flexibilidade;  

● Desenvolvimento de competências básicas e profissionais a partir de         

conhecimentos científicos e tecnológicos, formação cidadã e sustentabilidade        

ambiental;  
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● Formação de atitudes e capacidade de comunicação, visando a melhor          

preparação para o trabalho; 

● Construção identitária dos perfis profissionais com a necessária definição da          

formação para o exercício da profissão;  

● Flexibilização curricular, possibilitando a atualização, permanente, dos planos        

de cursos e currículo;  

● E reconhecimento dos educadores e dos educandos como sujeitos de direitos à            

educação, ao conhecimento, à cultura e à formação de identidades, articulados           

à garantia do conjunto dos direitos humanos.  
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QUADRO DAS MATRIZES CURRICULARES 

 

Quadro 1 
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                                                              Quadro 2 
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Quadro 3 

 

 

11 



  

 

 

 

O curso poderá desenvolver até 20% (vinte por cento) da carga horária mínima de              

disciplinas realizadas por meio da modalidade EaD; e/ou utilização de metodologias não            

presenciais em disciplinas presenciais. 
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Os seminários curriculares 

Os seminários curriculares constituem um conjunto de estratégias didático-pedagógicas que          

permitem, no âmbito do currículo, a articulação entre teoria e prática e a complementação dos               

saberes e das habilidades necessários à formação do estudante.  

São caracterizados, quando a natureza da atividade assim o justificar, como atividades            

de orientação individual ou como atividades especiais coletivas. Os componentes referentes aos            

seminários curriculares têm a função de proporcionar tanto espaços de acolhimento e de             

integração com a turma quanto espaços de discussão acadêmica e de orientação. 
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O Quadro 4 a seguir apresenta os seminários a serem realizados, relacionados às              

ações e aos espaços correspondentes a essas ações. O Anexo V descreve a metodologia de               

desenvolvimento dos seminários.  

 

PRÁTICA PROFISSIONAL 

A prática profissional proposta rege-se pelos princípios da equidade (oportunidade          

igual a todos), flexibilidade (mais de uma modalidade de prática profissional), aprendizado            

continuado (articulação entre teoria e prática) e acompanhamento total ao estudante (orientação            

em todo o período de seu desenvolvimento).  

A prática profissional terá carga horária mínima de 1.000 horas e será realizada por              

meio de Prática como Componente Curricular (400 horas), Estágio Curricular Supervisionado           

(Estágio Docente, 400 horas) e Outras Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (200         

horas), objetivando a integração entre teoria e prática, com base na interdisciplinaridade, e             

resultando em documentos específicos de registro de cada atividade pelo estudante, sob o             

acompanhamento e supervisão de um orientador. 

Dessa maneira, a prática profissional constitui uma atividade articuladora entre o            

ensino, a pesquisa e a extensão, balizadores de uma formação articulada, universal e integral              

de sujeitos para atuar no mundo em constantes mudanças e desafios. Constitui-se, portanto,             

condição para o graduando obter o Diploma de Licenciado.  

 

14 



  

 

O mecanismo de planejamento, acompanhamento e avaliação das atividades da prática           

profissional é composto pelos seguintes itens:  

● Elaboração de um plano de atividades, aprovado pelo orientador;  

● Reuniões periódicas do estudante com o orientador;  

● Visita(s) periódica(s) do orientador ao local de realização, em caso de estágio;  

● Elaboração do documento específico de registro da atividade pelo estudante;  

● E defesa pública do trabalho pelo estudante perante banca, em caso de            

trabalhos finais de cursos. 

Os documentos e registros elaborados deverão ser escritos de acordo com as normas             

da ABNT estabelecidas para a redação de trabalhos técnicos e científicos e farão parte do               

acervo bibliográfico do IFRN. Será atribuída à prática profissional uma pontuação entre 0             

(zero) e 100 (cem) e o estudante será aprovado com, no mínimo, 60 (sessenta) pontos. A nota                 

final da prática profissional será calculada pela média aritmética ponderada das atividades            

envolvidas, tendo como pesos as respectivas cargas horárias, devendo o aluno obter, para             

registro/validade, a pontuação mínima de 60 (sessenta) pontos, em cada uma das atividades.  

A prática profissional desenvolvida por meio de atividades        

acadêmico-científico-culturais não terá pontuação e, consequentemente, não entrará no         

cômputo da nota final da prática profissional, sendo condição suficiente o cumprimento da             

carga-horária mínima prevista no projeto pedagógico de curso. 

Prática como Componente Curricular 

A prática como componente curricular será vivenciada no decorrer do curso num total              

de 400 (quatrocentas) horas, permeando todo o processo de formação do professor numa             

perspectiva interdisciplinar, contemplando dimensões teórico-práticas. De acordo com o         

Parecer CNE/CES nº. 15/2005, a prática como componente curricular é o conjunto de             

atividades formativas que proporcionam experiências de aplicação de conhecimentos ou de           

desenvolvimento de procedimentos próprios ao exercício da docência.  
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Por meio destas atividades, são colocados em uso, no âmbito do ensino, os             

conhecimentos, as competências e as habilidades adquiridos nas diversas atividades          

formativas que compõem o currículo do curso. As atividades caracterizadas como “prática            

como componente curricular” podem ser desenvolvidas como núcleo ou como parte de            

disciplinas ou de outras atividades formativas. Isto inclui as disciplinas de caráter prático             

relacionadas à formação pedagógica, mas não aquelas relacionadas aos fundamentos          

técnico-científicos correspondentes a uma determinada área do conhecimento.  

Compõem a prática como componente curricular o desenvolvimento de projetos          

integradores, as atividades das componentes curriculares de Metodologia do Ensino de           

Informática e a elaboração de monografia de final de curso.  

Desenvolvimento de Projetos Integradores 
 

Os projetos integradores se constituem em uma concepção e em uma postura            

metodológica, voltadas para o envolvimento de professores e alunos na busca da            

interdisciplinaridade, da contextualização de saberes e da inter-relação entre teoria e prática.  

Os projetos integradores objetivam fortalecer a articulação da teoria com a prática,            

valorizando a pesquisa individual e coletiva, o que funcionará como um espaço            

interdisciplinar, com a finalidade de proporcionar, ao futuro professor, oportunidades de           

reflexão sobre a tomada de decisões mais adequadas à sua prática docente, com base na               

integração dos conteúdos ministrados nas disciplinas. O desenvolvimento dos projetos          

integradores proporciona:  

● elaborar e apresentar um projeto de investigação numa perspectiva         

interdisciplinar, tendo como principal referência os conteúdos ministrados ao         

longo do(s) semestre(s) cursado(s);  

● desenvolver habilidades de relações interpessoais, de colaboração, de        

liderança, de comunicação, de respeito – atitudes necessárias ao bom          

desenvolvimento de um trabalho em grupo;  
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● adquirir uma atitude interdisciplinar, a fim de descobrir o sentido dos           

conteúdos estudados;  

● ser capaz de identificar e saber como aplicar o que está sendo estudado em sala               

de aula, na busca de soluções para os problemas que possam emergir em sua              

prática docente; 

● e desenvolver a capacidade para pesquisa que ajude a construir uma atitude            

favorável à formação permanente.  

Os projetos integradores do curso de Licenciatura em Informática serão desenvolvidos           

no 3º e 4º períodos do curso e deverão ser iniciados e concluídos dentro de um mesmo período                  

letivo. Cada projeto integrador terá disciplinas vinculadas que deverão ser necessariamente           

cursadas concomitante ou anteriormente ao desenvolvimento do projeto. O Quadro 5           

apresenta, para cada projeto integrador previsto no curso, as temáticas propostas e as             

disciplinas vinculadas. A partir dessas temáticas problematizadoras, cada grupo definirá o           

projeto a ser desenvolvido.  

 

 

Outras Atividades Acadêmico-Científico-Culturais  

Complementando a prática como componente curricular e o estágio supervisionado de           

ensino,o aluno deverá cumprir, no mínimo, 200 (duzentas) horas em outras formas de             

atividades acadêmico científico-culturais, reconhecidas pelo Colegiado do Curso. Essas         

 

17 



  

 

atividades devem envolver ensino, pesquisa e extensão, com respectivas cargas horárias           

previstas no Quadro 6. 

Atividade Pontuação máxima semestral 

 Quadro 6  

  

           Em eventos ou publicação de trabalhos em anais na área do curso ou afim; 

● 10 20 - Publicações de trabalhos em revistas ou periódicos na área do curso ou               

afim;  

● 10 20 - Co-autoria de capítulos de livros na área do curso ou afim; 

● 10 20 - Participação em projeto de extensão (como bolsista ou voluntário) na             

área do curso; 

● 25 50 - Participação em projeto de iniciação científica (como bolsista ou            

voluntário) na área do curso ou afim; 
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● 25 50 - Desenvolvimento de monitoria (como bolsista ou voluntário) na área             

do curso ou afim; 

● 25 50 - Participação na organização de eventos acadêmico científicos na área            

do curso; 

● 25 50 - Realização de estágio extra-curricular ou voluntário na área do curso             

ou afim (carga horária total mínima de 50 horas).  

 

A pontuação acumulada  

Será revertida em horas contabilizada dentro do cumprimento da prática profissional.           

Cada ponto corresponde a uma hora de atividades, exceto a pontuação relativa à participação              

em curso na área de formação ou afim, na qual cada ponto equivalente a 0,5 hora. Para a                  

contabilização das atividades acadêmico-científico-culturais, o estudante deverá solicitar, por         

meio de requerimento à Coordenação do Curso, a validação das atividades desenvolvidas com             

os respectivos documentos comprobatórios. Cada documento apresentado só poderá ser          

contabilizado uma única vez. 

 

A validação das atividades  

Deverá ser feita por banca composta pelo Coordenador do Curso, como presidente, e             

por, no mínimo, dois docentes do curso. Somente poderão ser contabilizadas as atividades que              

forem realizadas no decorrer do período em que o estudante estiver vinculado ao Curso.  

Critérios de Aproveitamento de Estudos e de Certificação de Conhecimento  

No âmbito deste projeto pedagógico de curso, compreende-se o aproveitamento de           

estudos como a possibilidade de aproveitamento de disciplinas estudadas em outro curso            

superior de graduação; e a certificação de conhecimentos como a possibilidade de certificação             

de saberes adquiridos através de experiências previamente vivenciadas, inclusive fora do           
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ambiente escolar, com o fim de alcançar a dispensa de disciplinas integrantes da matriz              

curricular do curso, por meio de uma avaliação teórica ou teórica prática, conforme as              

características da disciplina. 

Os aspectos operacionais 

Relativos ao aproveitamento de estudos e à certificação de conhecimentos, adquiridos           

através de experiências vivenciadas previamente ao início do curso, são tratados pela            

Organização Didática do IFRN. Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) O Índice de            

Rendimento Acadêmico (IRA) consiste na medição quantitativa do desempenho acumulado          

pelo estudante ao longo do curso, calculado pela seguinte equação:  

n 1 n 1 CHD MD x CHD  

IRA na qual 

n = total de disciplinas cursadas, aproveitada ou certificadas 

MD = média da disciplina 

CHD = carga horária da disciplina 

 

Para efeito de cálculo do IRA, estarão incluídas todas as disciplinas cursadas pelo             

estudante e que se encontram nas situações de aprovação ou de reprovação (por falta ou por                

nota), bem como as disciplinas objeto de certificação de conhecimentos ou de aproveitamento             

de estudos. No cálculo do IRA, não são consideradas as disciplinas trancadas e as disciplinas               

com situação de dispensa.  
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REGIME ESCOLAR 

Renovação da matrícula 

A renovação de matrícula para cada período letivo deverá ser efetuada,           

obrigatoriamente, em data prevista no calendário acadêmico do Campus de vinculação do            

estudante, mediante preenchimento de formulário próprio na respectiva Diretoria Acadêmica.          

Parágrafo único. Necessitará fazer a renovação de matrícula todos os estudantes regularmente            

matriculados, inclusive aqueles com matrícula trancada e em realização de prática           

profissional. O estudante com direito à renovação de matrícula que deixar de efetuá-la dentro              

dos prazos previstos deverá justificar o fato à respectiva Diretoria Acadêmica em até 20              

(vinte) dias corridos. Após a data final estabelecida, será considerado desistente e terá sua              

matrícula cancelada por evasão. Não é permitido a uma mesma pessoa ocupar            

simultaneamente, na condição de estudante em curso de nível técnico, graduação ou            

pós-graduação, duas vagas, no mesmo curso ou em cursos diferentes, em uma ou mais de uma                

instituição pública de ensino superior em todo o território nacional. - 

Cancelamento de Matrícula  

A matrícula pode ser cancelada por meio de requerimento do(a) estudante ou por             

iniciativa do IFRN. As possibilidades de o cancelamento a serem realizadas pelo IFRN são: 

1º Por motivo de ordem disciplinar; Se, no ano de ingresso no curso, o(a) estudante               

deixar de frequentar as atividades acadêmicas nos primeiros dez dias úteis de aula, sem que               

seja apresentada uma justificativa, sendo considerado DESISTENTE (EVADIDO(A)) 

2º Se o(a) estudante não renovar sua matrícula em qualquer ano letivo, será             

considerado(a) DESISTENTE (EVADIDO (A)); ou Se o(a) estudante não tiver possibilidade           

de integralizar o curso dentro do prazo estabelecido, será considerado JUBILADO(A). 
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Trancamento de Matrícula  

O trancamento de matrícula poderá ser concedido mediante requerimento efetuado ao           

Departamento Acadêmico, pelo próprio(a) estudante, quando maior de idade, ou por seu            

representante legal, quando menor de idade.  

1º. O trancamento de matrícula poderá ocorrer de forma compulsória ou voluntária. 

1.1 O trancamento de matrícula COMPULSÓRIO é aquele em que o(a) estudante            

necessita interromper os estudos nos seguintes casos, devidamente comprovados:  

1.2 Convocação para o serviço militar obrigatório; Tratamento prolongado de saúde;           

Gravidez de alto risco e/ou problemas pós-parto; ou, Intercâmbio educacional          

promovido pelo IFRN. 

2º. O trancamento de matrícula VOLUNTÁRIO é aquele em que o(a) estudante faz a              

opção pela interrupção dos estudos. 

2.1 O estudante só poderá trancar matrícula, na forma voluntária, até 2 (duas) vezes              

durante todo o curso, e o tempo de trancamento será contabilizado para efeito de              

cálculo do prazo máximo para integralização curricular. Atenção! O trancamento          

voluntário será contabilizado para efeito de cálculo do prazo máximo para           

integralização curricular! 

2.2 Cada trancamento de matrícula, voluntário ou compulsório, tem validade          

até o fim do ano letivo, devendo o(a) estudante renovar a matrícula na época prevista               

no Calendário Acadêmico. 

2.3 Os(as) estudantes com matrícula trancada cujo curso venha a sofrer           

mudanças no currículo deverão fazer as adaptações necessárias à nova situação.  
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Desempenho Acadêmico e Critérios de Aprovação 

 A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplinas e bimestres, considerando            

aspectos de assiduidade e aproveitamento. 

1º A assiduidade diz respeito à frequência às aulas teóricas, aos trabalhos escolares,             

aos exercícios de aplicação e atividades práticas.  

2º O aproveitamento escolar é avaliado através de acompanhamento contínuo do           

estudante e dos resultados por ele obtidos nas atividades avaliativas. 

Nos cursos com regime de crédito ou seriado, com período semestral, será considerado             

aprovado na disciplina o estudante que, ao final do 2º bimestre, não for reprovado por falta e                 

obtiver média aritmética ponderada igual ou superior a 60 (sessenta), de acordo com a              

seguinte equação: 

2N 3N MD 1 2  

Na qual MD = média da disciplina 

N1 = nota 5 do estudante no 1º bimestre 

N2 = nota do estudante no 2º bimestre  

O estudante que não for reprovado por falta e obtiver MD igual ou superior a 20                

(vinte) e inferior a 60 (sessenta) terá direito a submeter-se a uma avaliação final (NAF) em                

cada disciplina, em prazo definido no calendário acadêmico do Campus de vinculação do             

estudante. Será considerado aprovado, após avaliação final, o estudante que obtiver média            

final igual ou maior que 60 (sessenta), calculada através de uma das seguintes equações,              

prevalecendo a que resultar em maior média final da disciplina: 

2 MD NAF MFD 

Nas quais  

MFD = média final da disciplina  
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MD = média da disciplina  

NAF = nota da avaliação final 

N1 = nota do estudante no 1º bimestre  

N2 = nota do estudante no 2º bimestre 

Para efeitos de avaliação final, o professor deverá fazer o registro das notas e              

frequências dos estudantes no sistema acadêmico e disponibilizá-las pelo menos 48 (quarenta            

e oito) horas antes da realização da atividade avaliativa. Caso o aluno não obtenha frequência               

de, no mínimo, 75% do total da carga horária do conjunto das disciplinas, será retido na série,                 

devendo cursar todas as disciplinas novamente. Atenção! O aluno só poderá frequentar as             

aulas das disciplinas em que estiver regularmente matriculado, quem assistir aulas sem estar             

matriculado na disciplina, receberá uma advertência.  

 

Prova de certificação de disciplina 

O estudante poderá solicitar aproveitamento de estudos ou certificação de          

conhecimentos adquiridos através de experiências previamente vivenciadas, inclusive fora do          

ambiente escolar, com o fim de alcançar a dispensa de disciplina(s) integrante(s) da matriz              

curricular do curso. 

O discente poderá obter dispensa, por aproveitamento de estudos ou certificação de            

conhecimentos, em conjunto, de até 50% (cinquenta por cento) da carga horária de disciplinas              

do curso, para cursos técnicos de nível médio, de graduação e de pós-graduação lato sensu,               

salvo disposições legais em contrário; percentual definido no Regimento Interno do programa            

para cursos de pós-graduação stricto sensu. 

As solicitações de aproveitamento de estudos e de certificação de conhecimentos           

obedecerão aos períodos previstos no calendário acadêmico do campus de vinculação do            

estudante e às normas institucionais e deverão ser feitas mediante requerimento ao Diretor             
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Acadêmico ao qual o estudante está vinculado, em formulário próprio, no período da matrícula              

ou de sua renovação.  

O requerimento para aproveitamento de estudos deverá ser acompanhado dos          

seguintes documentos: 

- Histórico acadêmico; 

- Programas de disciplinas cursadas, objeto da solicitação; e 

- Documento que comprove a autorização de funcionamento ou o         

reconhecimento do curso de origem. 

Poderão ser objeto de aproveitamento de estudos as disciplinas cujos conteúdos e            

cargas horárias coincidirem em, no mínimo, 70% (setenta por cento) com os programas das              

disciplinas do respectivo curso oferecido pelo IFRN; cursadas com aprovação em outros cursos             

do mesmo nível de ensino ou outros cursos de nível posterior, independentemente da nota final               

obtida, excetuando-se os cursos técnicos de nível médio nos quais somente poderá ser             

concedido o aproveitamento de disciplinas cursadas em outro curso técnico de nível médio; 

A equivalência de estudos poderá ser contabilizada a partir de estudos realizados em             

uma disciplina ou em duas ou mais disciplinas que se complementam no sentido de integralizar               

uma disciplina do curso. 

A análise de equivalência entre matrizes curriculares será realizada pelo Coordenador           

de Curso, que encaminhará o processo para análise de equivalência entre programas de             

disciplinas. 

A análise de equivalência entre programas de disciplinas será realizada por pelo            

menos um docente especialista da disciplina objeto do aproveitamento, que emitirá parecer            

conclusivo sobre o pleito. A avaliação da correspondência de estudos deverá recair sobre os              

conteúdos que integram os programas das disciplinas apresentadas e não sobre a denominação             

das disciplinas cursadas. 

Será registrada no histórico acadêmico do estudante a média aritmética ponderada           

da(s) disciplina(s) aproveitadas, tendo como peso a carga horária da(s) disciplina(s)           
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correlata(s). É vedado o aproveitamento de estudos de disciplinas em que o requerente haja              

sido reprovado no IFRN. 

Com vistas ao aproveitamento de estudos, os(as) estudantes de nacionalidade          

estrangeira ou brasileiros(as) com estudos realizados no exterior deverão apresentar          

documentação legalizada por via diplomática e com equivalência concedida pelo respectivo           

sistema de ensino. 

O processo de certificação de conhecimentos consistirá em uma avaliação teórica ou            

teórico-prática, conforme as características da disciplina, com calendário de provas a ser            

divulgado pela Diretoria Acadêmica ofertante. 

A certificação de conhecimentos será realizada por uma banca examinadora designada           

pelo respectivo Diretor Acadêmico, ouvido o Coordenador de Curso, e constituída por um             

membro da equipe técnico-pedagógica e, no mínimo, dois docentes especialistas da(s)           

disciplina(s) em que o estudante será avaliado, cabendo a essa comissão emitir parecer             

conclusivo sobre o pleito. 

Será dispensado de cursar uma disciplina o estudante que alcançar aproveitamento           

igual ou superior a 60 (sessenta) nessa avaliação, sendo registrado no seu histórico acadêmico o               

resultado obtido no processo. 

A inscrição para a certificação de conhecimentos deverá ser efetuada através de            

requerimento ao respectivo Diretor Acadêmico, com a enumeração das disciplinas requeridas.           

O número máximo de requerimentos para realização de certificação de conhecimentos não            

deverá exceder 4 (quatro) avaliações por estudante em cada período letivo. 

Para cada disciplina do curso, será permitido ao estudante requerer a certificação de             

conhecimentos uma única vez. Em caso de ausência a qualquer avaliação de certificação de              

conhecimentos, esta ficará automaticamente cancelada, não cabendo recurso. 

É vedada a certificação de conhecimentos de disciplinas em que o requerente tenha             

sido reprovado no IFRN. Para os cursos técnicos na forma integrada, é vedada a certificação de                

conhecimentos de disciplinas referentes aos núcleos fundamental e estruturante. 
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Cursadas antes do ingresso do estudante no IFRN 

Cursada num prazo máximo de 5 (cinco) anos, decorridos entre o final do período em               

que a disciplina foi cursada e a data de requerimento do aproveitamento de estudos; e cujas                

disciplinas pré-requisitos, quando houver, tiverem sido integralizadas.  

NORMAS DISCIPLINARES DO CORPO DISCENTE 

São direitos e deveres dos (as) discentes, dentre outros: 

● Receber educação de qualidade, que promova o seu desenvolvimento         

profissional e humano;  

● Requerer aos órgãos que integram a estrutura administrativa do IFRN,          

quando se considerar lesado em seus legítimos interesses, a solução          

para eventuais dificuldades que interfiram no processo       

ensino-aprendizagem;  

● Organizar e participar de entidades estudantis para representação e         

intermediação de questões de interesse coletivo do corpo discente; 

● Apresentar sugestões que visem o aprimoramento da instituição e à          

melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem;  

● Renovar a matrícula a cada período letivo;  

● Solicitar revisão de provas por meio de requerimento ao Chefe do           

Departamento Acadêmico ou Coordenador do Curso dentro do prazo de          

02(dois) dias letivos a contar da data da comunicação do resultado           

pelo(a) educador(a) da turma; 

● Participar de órgãos colegiados do IFRN, de acordo com seus          

respectivos regimentos;  

● Candidatar-se a benefícios e serviços oferecidos pelo IFRN, conforme         

às normas estabelecidas;  

● Submeter-se, no máximo, a duas atividades avaliativas (provas) no         

mesmo dia;  
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● Ter acesso às atividades de ensino-aprendizagem quando,       

excepcionalmente, chegar atrasado, no limite de 10 minutos para o          

primeiro horário de aula, não havendo tolerância para atraso nos demais           

horários;  

● Respeitar e cumprir as deliberações e orientações do Conselho Diretor          

e demais órgãos regimentais da Instituição;  

● Portar-se com respeito nos recintos do IFRN, de acordo com os           

princípios da ética e da moral;  

● Ressarcir os prejuízos causados aos bens patrimoniais no ambiente do          

IFRN;  

● Contribuir para a manutenção da limpeza das dependências do IFRN;  

● Não utilizar telefone celular durante as aulas;  

● Não permanecer nos corredores da Instituição durante as aulas. 
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Faltas Disciplinares passíveis de sanções 

● Perturbar a ordem nos ambientes do IFRN; 

● Comparecer à Instituição embriagado ou em estado de sonolência em razão do            

uso de substâncias entorpecentes, alucinógenas ou excitantes;  

● Ofender, provocar, desacatar ou desrespeitar qualquer pessoa no âmbito do          

IFRN;  

● Agredir física e/ou verbalmente qualquer pessoa no ambiente do IFRN;          

Praticar ato lesivo à dignidade humana com ou sem consentimento de           

terceiros, causando danos físicos e/ ou morais à integridade de outros, nas            

dependências da Instituição;  

● Proferir palavras de baixo calão ou grafá-las em qualquer lugar do IFRN;  

● Danificar ou apropriar-se indevidamente de objetos alheios;  

● Organizar qualquer forma de arrecadação pecuniária, distribuir impressos,        

divulgar folhetos, fazer exibições ou comunicações públicas utilizando o nome          

do IFRN, sem autorização da Diretoria do Campus; Introduzir, no IFRN,           

armas, materiais inflamáveis, explosivos de qualquer natureza ou objeto que          

represente perigo para si e/ou para a comunidade escolar;  

● Utilizar qualquer tipo de droga ou bebida alcoólica nos recintos do IFRN;  

● Forjar ou alterar o teor de documentos da instituição;  

● Usar de meios ilícitos ou agir de forma caluniosa, fraudulenta e antiética para             

realizar trabalhos escolares ou para tirar vantagem de qualquer natureza, em           

benefício próprio ou de terceiros.  

Medidas sócio-educativas e disciplinares: 

Os (as) estudantes que cometerem faltas disciplinares, não cumprindo o estabelecido           

nestas normas, estarão sujeitos às seguintes medidas:  

- Advertência; 
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- Repreensão;  

- Cumprimento de medidas sócio-educativas de caráter alternativo; Suspensão        

das atividades escolares;  

- Cancelamento de matrícula. Na aplicação de medidas sócio-educativas e         

disciplinares, será considerada a gravidade, sem obedecer à sequência         

supracitada.  

- A aplicação de qualquer das medidas sócio-educativas e disciplinares deverá          

ser feita sempre por escrito e comunicada à família e/ou responsáveis quando            

se tratar de menor de idade;  

- Em caso de dano material ao patrimônio da Instituição ou de outrem, além de              

sujeito à sanção disciplinar aplicável, o(a) estudante que cometeu o ato           

indisciplinar estará obrigado(a) ao ressarcimento;  

- As medidas sócio-educativas de caráter alternativo consistirão na prestação de          

serviços comunitários que promovam a educação do discente e que respeitem           

sua dignidade como ser humano, não podendo exceder a 30 (trinta) dias de             

atividades. O(a) estudante que tiver o cancelamento de matrícula consumado          

nos termos destas normas não poderá ingressar na instituição pelo prazo de 02             

(dois) anos letivos, contados a partir da publicação do ato de punição;  

- O(a) estudante que receber a penalidade de suspensão não poderá solicitar a            

reposição de atividades avaliativas realizadas no período correspondente.        

Sofrerá medida disciplinar de 01 (um) dia de suspensão a turma que se             

ausentar coletivamente da sala de aula sem autorização;  

- Caberá pedido de reconsideração ao Diretor Geral da medida de cancelamento           

de matrícula;  

- O simples pedido de reconsideração não produzirá efeito suspensivo da medida           

e deverá ser interposto perante o Diretor Geral no prazo máximo de 02 (dois)              

dias letivos, contados da data de conhecimento do ato. Os casos omissos serão             

resolvidos pelo Diretor de Ensino após ouvir os Dirigentes das respectivas           

Unidades Acadêmicas e a Equipe Técnico-Pedagógica.  
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- Atenção! Indumentária adequada considerando a necessidade de identificação,        

manter a ordem, segurança e respeito ao bom convívio no ambiente interno da             

instituição, os alunos deveram frequentar os recintos do Campus do          

IFRN-Ipanguaçu, devidamente adequado para as atividades em sala de aula,          

laboratórios, Biblioteca, e atividades de campo e nas viagens didáticas. (OBS:           

REVER ESSA PARTE). 

SISTEMA ACADÊMICO 

Permite acesso a: dados cadastrais (para atualização), disciplinas, horários, boletim,           

histórico, acervo bibliográfico, material didático. Endereço: na página do IFRN          

(www.ifrn.edu.br) lado inferior esquerdo; Login: matrícula completa, sem pontos e traços (ex:            

20121053060375), senha inicial do aluno: 123, onde será solicitado um cadastro de nova             

senha que deverá conter de 4 a 6 dígitos entre numerais e letras.  

a: 200a.b.05306.ccc,  

onde: 

a = ano, 

b = período letivo,  

c = seqüência  

(ex: 20121.05306.0375).  

Laboratórios de Informática 

 

● Permite acesso a computadores com softwares utilizados pelo curso e arquivos           

pessoais; 

● Existem normas específicas para utilização dos laboratórios;  
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● Usuário: matrícula completa, sem pontos e traços (ex: 20121053060375) e          

senha. 

Horário Acadêmico: Matutino Vespertino 

● Lab.01 - 7h às 7h45; 13h00 às 13h45 

● Lab.02 - 7h45 às 8h30 13h45 às 14h30 

● Lab.03 - 8h50 às 9h35 14h40 às 15h25 

● Lab.04 - 9h35 às 10h20 15h25 às 16h10 

● Lab.05 - 10h30 às 11h15 16h30 às 17h15  

● Lab.06 - 11h15 às 12h00 17h15 às 18h00 

Infraestrutura recomendada 

Biblioteca incluindo acervo específico e atualizado. Laboratório de solo. Laboratório de           

biologia. Laboratório didático: área de plantio e criação de animais. Viveiro de produção de mudas.               

Laboratório de processamento de alimentos de origem vegetal e animal. Laboratório de informática             

com programas específicos.  
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COLAÇÃO DE GRAU 

Estudantes concluintes 

Art. 343. Os estudantes concluintes dos cursos superiores de graduação recebem a outorga             

de grau em solenidade de COLAÇÃO DE GRAU, que possui caráter obrigatório, como             

etapa formal para obtenção do Diploma. 

Parágrafo único. Estarão aptos a participar da solenidade o estudante que, até 15 (quinze)              

dias antes da data prevista para a solenidade: 

I. integralizar todas os componentes curriculares previstos no Projeto Pedagógico de           

Curso, inclusive o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE); 

II. cumprir a prática profissional com relatório aprovado pelo orientador, com média            

igual ou superior a 60 (sessenta) pontos; 

III. apresentar o TCC, caso haja, com a entrega da versão final aprovada; e 

IV. integralizar a carga horária prevista no projeto pedagógico de curso; 

V. apresentar termo de quitação de compromissos (nada consta) com a Biblioteca,            

com a Diretoria Acadêmica e com o setor de atividades desportivas do campus. 

Parágrafo único. Não poderá participar do ato de colação de grau, mesmo que de forma               

simbólica, o estudante que não atender a qualquer dos incisos supracitados. 

Prazo importante: 

Até 15 dias antes da solenidade, os Diretorias Acadêmicas devem enviar à Coordenadoria             

de Eventos a relação dos alunos concluintes. 
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Condições para participação 

Art. 344 – Organização Didática do IFRN 

Ao final de qualquer turma de curso técnico ou de graduação ofertado pelo IFRN, será               

concedido DIPLOMA DE MÉRITO ESTUDANTIL e será considerado laureado o          

estudante que, no curso, apresentar maior IRA. 

Responsabilidades 

Compete à Coordenação de Comunicação e Eventos de cada campus IFRN 

● Organizar os eventos de Colação de Grau; 

● Providenciar o espaço físico adequado, equipamentos de sonorização, limpeza e          

decoração do ambiente; 

● Definir data e horário, conforme agenda de cada campus e do reitor (ou seu              

representante) no caso das colações de grau; 

● Elaborar o texto do cerimonial; 

● Providenciar mestre de cerimônia, bandeiras e vestes talares para os membros da            

instituição que compõem a mesa; 

● Constituir uma Comissão de Formatura, composta por, pelo menos, 1 (um)           

membro por curso que participará do evento, eleito pelos seus pares; 

● Fazer reuniões antes da realização do evento, em parceria com a Comissão de             

Formatura; 

● Definir cronograma de atividades relacionadas ao evento. 

 

Compete aos coordenadores de curso 

● Divulgar as determinações às turmas concluintes de cada curso; 

● Informar aos alunos concluintes de cada semestre letivo acerca do          

cronograma aprovado na programação do campus para as solenidades de          

colação de grau; 
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● Encaminhar junto com a Diretoria Acadêmica a listagem dos alunos aptos a            

participar da cerimônia. 

Compete aos alunos concluintes 

● Respeitar os prazos definidos pela instituição;  

● Informar, no prazo definido pela Comunicação Social e Eventos, os nomes dos            

patronos, paraninfos e servidores homenageados; 

● Participar do ensaio que antecede o evento, quando requisitado pela Coordenação           

de Comunicação e Eventos de cada campus; 

● Convidar os patronos, paraninfos e servidores homenageados pelos cursos; 

● Providenciar e distribuir os convites para o evento. 

A Cerimônia 

A cerimônia de colação de grau será coordenada pela comissão responsável pela            

sessão solene, conduzida pelo mestre de cerimônia, e terá os seguintes atos protocolares: 

● Início da solenidade; 

● Composição da mesa de honra (definida pelo cerimonialista); 

● Entrada dos concluintes acompanhados pelo paraninfo e pelo patrono, se          

for o caso; 

● Execução do Hino Nacional (som mecânico ou ao vivo); 

● Abertura oficial pelo(a) Reitor(a) ou seu representante legal; 

● Nominação das autoridades presentes (primeiro externas, depois internas); 

● Leitura da ata de Colação de Grau (opcional); 

● Juramento; 

● Outorga de grau e entrega de diplomas (ou entrega simbólica, se for o             

caso); 

● Discurso do(a) orador(a); 
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● Discurso do(a) paraninfo(a); 

● Discurso do(a) Diretor(a) de campus; 

● Discurso do(a) Reitor(a) ou de seu representante e encerramento. 

 

Discursos 

De acordo com o GUIA DE EVENTOS, CERIMONIAL E PROTOCOLO da Rede            

Federal de Educação Profissional. Os discursos para as cerimônias de colação de grau serão              

restritos a quatro, a saber:  

Do diretor-geral ou de um representante da Instituição, do paraninfo          

da turma - opcional (em caso de mais de uma turma de formandos,             

deverá ser escolhido um representante entre os paraninfos), do         

orador oficial das turmas concluintes e do (a) reitor(a) do IFRN ou            

seu representante, reservando-se o tempo máximo de 5 (cinco)         

minutos para cada discurso. 

Homenagens 

Os formandos escolherão um(a) patrono(esse) por Diretoria Acadêmica, no caso de            

Campus com mais de uma Diretoria, ou um(a) patrono(esse) por turma, no caso de haver               

apenas uma Diretoria Acadêmica. 

Os formandos escolherão um paraninfo e 2 homenageados por curso. Os           

homenageados podem ser servidores docentes, técnico-administrativos e/ou terceirizados. 

 

Informações importantes 
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Participação dos alunos na Cerimônia: 

               01 – Juramentista; 

               01 – Requerente; 

               01 – Orador. 

 

*Os alunos poderão estar acompanhados de padrinhos, a critério do cerimonial. Se assim             

acontecer, os padrinhos deverão se posicionar do lado esquerdo. A separação ocorrerá ao             

final do cortejo, devendo os formandos se dirigirem para a direita e os padrinhos para a                

esquerda. 

Demais eventos 

● Aula da Saudade 

● Ato ecumênico 

● Baile 

Os eventos referentes à aula da saudade, aposição de placa, às cerimônias            

religiosas e ao baile de formatura são de responsabilidade das turmas concluintes, podendo             

a Coordenação do Curso e de Comunicação Social e Eventos orientá-las, se solicitado. 

Obs.: A placa de formatura deverá ter um tamanho padrão para todas as áreas. Esse               

tamanho não deverá ultrapassar as medidas de 0,80 x 0,60cm. 

 

A placa deverá conter a logomarca da Instituição, o nome do reitor do IFRN, do               

diretor-geral do campus, do diretor acadêmico, do coordenador do curso, do patrono e do              

paraninfo, além do nome dos alunos concluintes. 

A placa deverá ser afixada em horário e local definido pela diretoria acadêmica do              

curso. 
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CALENDÁRIO ACADÊMICO INSTITUCIONAL DE REFERÊNCIA 

2018 E 2019
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