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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CAMPUS DE ALEGRE

PORTARIA N°. 083, DE 08 DE MARÇO DE 2013.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - 
CAMPUS DE ALEGRE, no uso de suas atribuições, e, Memorando n°. 18-2013 Ifes/CAMPUS 
DE ALEGRE/DDE de 22/02/2013, resolve:

- Regulamentar na forma do Anexo, o funcionamento da dependência no âmbito do 
Campus de Alegre, a operacionalização da Promoção parcial para os cursos técnicos 
ofertados.

CARLOS HUMBERTO SANSON MOULIN 
' Dáretor-Geral

Port. n° 235, de 30/03/2010 - DOU de 31/03/2010

i



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CAMPUS DE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

Regulamentação interna referente à Promoção
Parcial

Art. 1o O Departamento de Desenvolvimento Educacional do Campus de Alegre 

regulamenta a Promoção Parcial dos Cursos Técnicos para o(a) aluno(a) que for 

considerado(a) inabilitado(a) em qualquer componente curricular, conforme artigos 78 a 83 

do Regulamento da Organização Didática dos Cursos da Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio do Instituto Federal do Espírito Santo.

§ 1o O(A) aluno(a) regularmente matriculado(a) nos Cursos Técnicos Proeja e Cursos 

Técnicos Concomitantes que for inabilitado(a) em até 2(dois) componentes curriculares fará 

jus à promoção parcial, devendo cumprir os componentes nos quais foi inabilitado(a) sob 

regime de dependência.

§ 2o 0(A) aluno(a) regularmente matriculado(a) nos Cursos Técnicos de regime integral, 
com mais de quinze componentes curriculares por semestre ou por ano, que for 

inabilitado(a) em até 3(três) componentes curriculares fará jus à promoção parcial, devendo 

cumprir os componentes nos quais foi inabilitado(a) sob regime de dependência.

§ 3o 0 professor responsável pelo regime de dependência deverá elaborar Planos de Ensino 

específicos para a dependência, conforme modelo em anexo, devendo os mesmos serem 

supervisionados pelo setor pedagógico.

Art. 2o O regime de dependência vigorará para todos(as) os(as) alunos(as) da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio que obtiverem promoção parcial.

§ 1o A matrícula de dependência será efetivada em turmas especiais e/ou regulares.

§ 2o Em caso de impedimento de conciliar as atividades acadêmicas ou por requerimento 

do(a) aluno(a), a matrícula será efetivada somente na dependência, em turma regular.

§ 3o O regime de dependência poderá ter seu tempo acelerado, respeitando-se a carga 

horária mínima de 60% do componente curricular cursado regularmente, de acordo com o 

Plano de Ensino.



-
§ 4o Da carga horária prevista no parágrafo anterior, por componente curricular, 60% deverá 

ser cumprida com atividades presenciais e 40% com atividades não presenciais.i

Art. 3o Os estudos de dependência serão avaliados em cada componente curricular de 

forma processual, contínua e sistemática, com a utilização de instrumentos avaliativos 

documentados tais como: projetos, exercícios, trabalhos, atividades práticas, relatórios, 
autoavaliação, provas, entre outros.

§ 1o Na avaliação serão considerados aspectos qualitativos e quantitativos, presentes 

domínios cognitivo, afetivo e psicomotor, incluídos o desenvolvimento de hábitos, atitudes e 

valores, visando diagnosticar estratégias, avanços e dificuldades, de modo a reorganizar as 

atividades pedagógicas.

nos

§ 2o Para efeito de registro acadêmico, o resultado do rendimento será expresso por valores 

inteiros, obedecendo a escala de O(zero) a 100(cem) pontos, sendo atribuída nota zero (0) 
aos alunos não avaliados.

§ 3o O(A) aluno(a) será submetido(a) a, no mínimo, 2 (dois) instrumentos avaliativos por 
componente curricular cursado em regime de dependência.

Art. 4o Estará aprovado no componente curricular cursado em regime de dependência o(a) 

aluno(a) que obtiver nota final maior ou igual a 60 (sessenta) e frequência igual ou superior 
a 75% (setenta e cinco por cento) do total de aulas dadas.

Art. 5o Os alunos inabilitados nos estudos de dependência, deverão cumprir todos os 

componentes curriculares do último período letivo cursado e também os componentes do(s) 

período(s) letivo(s) anterior(es) nos quais foram inabilitados, sob o regime de dependência.

Art. 6o Os alunos considerados inabilitados nos estudos de dependência que estejam 

matriculados no 5o ou 6o períodos letivos dos Cursos Técnicos Integrados com Ensino Médio 

- Proeja semestrais cumprirão apenas os componentes curriculares nos quais foram 

inabilitados, não ultrapassando o tempo máximo de conclusão do curso de acordo com 

artigo 29, inciso IV do Regulamento da Organização Didática dos Cursos da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio do Instituto Federal do Espírito Santo.

Art.7o As dependências dos cursos técnicos em processo de extinção serão tratadas como 

casos omissos a serem resolvidos pelo DDE.

Art. 8o Esta regulamentação entrará em vigor a partir do primeiro semestre do ano letivo de 

2013.

Alegre, 22 de fevereiro de 2013


