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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CAMPUS DE ALEGRE

PORTARIA N°. 114, DE 17 DE ABRIL DE 2015.

A DIRETORA-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - 
CAMPUS DE ALEGRE, usando de suas atribuições legais, e tendo em vista Processo n° 
23149.000498/2015-16, bem como as decisões do Conselho de Gestão em sua Ia reunião 
ordinária, realizada em 26/03/015, resolve:

- Homologar a Regulamentação Interna referente à organização e operacionalização dos 
Simulados dos Cursos Técnicos de Nível Médio do Ifes - Campus de Alegre no ano letivo de 
2015, conforme anexo.

MARIA VALDETE SANTOS TANNURE
Diretora-Geral

Port. n° 1.434. de 05/09/2013 - DOU de 06/09/2013
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CAMPUS DE ALEGRE-ES
Rodovia ES 482 Cachoeiro/Alegre Km 40 - Distrito de Rive - Caixa Postal 47 

CEP: 29500-000 - Alegre-ES - Tel: (28) 3552-8131 
Site: www.alegre.ifesedu.br

ANEXO ÚNICO

REGULAMENTAÇÃO INTERNA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO E 
OPERACIONALIZAÇÃO DOS SIMULADOS DOS CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL 

MÉDIO DO IFES - CAMPUS DE ALEGRE NO ANO LETIVO DE 2015.

1 Dos simulados
1.1 Os simulados compreendem um dos componentes avaliativos das 2as e 3as séries dos Cursos 
Técnicos de Nível Médio do Ifes - Campus de Alegre, previstos no Calendário Acadêmico.
1.2 Os simulados serão compostos por questões de todos os componentes curriculares (Formação 
Geral e Formação Profissional), excetuando-se Artes e Educação Física.
1.3 O quantitativo de questões por componente curricular e o valor atribuído a cada uma será o 
seguinte:
a) Língua Portuguesa: 8 questões com valor de 1,0 ponto por questão e redação com valor de 
2.0 pontos, totalizando 10,0 pontos.
b) Demais componentes curriculares: 10 questões com valor de 1,0 ponto por questão 
totalizando 10.0 pontos.
1.4 O conteúdo das questões deverá ser compatível com o conteúdo estudado no semestre.
1.5 Os professores deverão oferecer revisão do conteúdo na semana anterior ao simulado e 
registrá-las em suas pautas.

2 Da organização do simulado
2.1 Os professores de cada componente curricular deverão elaborar suas questões e encaminhá- 
las para o endereço simulados2015ífl)gmail.eom até as seguintes datas: 09 de junho (1° 
semestre) e 02 de setembro (2° semestre).
2.1.1 No caso de dois ou mais professores ministrarem o mesmo componente curricular em 
turmas distintas, mas que correspondam à mesma série, as questões deverão ser elaboradas em 
conjunto.
2.2 Será ofertado um caderno de provas para as 2aS séries e outro para as 3aS séries.
2.3 A organização dos cadernos de provas ficará a cargo da comissão designada para a 
organização dos Simulados.
2.4 As questões deverão seguir a formatação indicada a seguir:
• fonte: arial;
• tamanho: 12;
• espaçamento: simples;
• salvar como arquivo Word 97-2003 (arquivo .doc);
• questões de múltipla escolha com cinco opções (opção correta destacada em negrito).

http://www.alegre.ifesedu.br
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Exemplo:
Questão 4
Em uma cidade com 10.000 habitantes, havia 3 mulheres para 2 cada homens, em 10 anos a 
população masculina cresceu 20% enquanto a população feminina cresceu 30%. Podemos 
afirmar que o aumento da população foi de:
a) 50%
b) 12%
c) 26%
d) 6%
e) 36%

3 Da aplicação dos simulados
3.1 Os simulados serão realizados nos dias 16 e 17 de junho (Io semestre) e 09 e 10 de 
setembro (2o semestre), conforme indicado a seguir:
• 16 de junho - Provas de Redação, Língua Portuguesa, Matemática, Física, Química. 
Biologia, História e Geografia.
• 17 de junho - Provas do Núcleo Profissional, Língua Estrangeira e Filosofia/Sociologia.
• 09 de setembro - Provas de Redação, Língua Portuguesa, Matemática, Física, Química, 
Biologia, História e Geografia.
• 10 de setembro - Provas do Núcleo Profissional. Língua Estrangeira e Filosofia/Sociologia.
3.2 Serão alocados dois professores/aplicadores por sala para a aplicação do Simulado.
3.3 Os professores responsáveis pela aplicação dos simulados serão designados pela Comissão 
organizadora.
3.4 O aluno que estiver fazendo as provas só poderá se ausentar da sala se autorizado pelos 
aplicadores e será acompanhado por alguém designado para esse fim.
3.5 A entrega do gabarito ao aluno, para preenchimento, será feita após decorridas 2h30min do 
início da aplicação do simulado.
3.6 O aluno poderá levar consigo o caderno de provas após decorridas 3 horas do início da 
aplicação do simulado.

4 Da correção dos simulados
4.1 Os professores responsáveis pela aplicação dos simulados farão a correção das provas, após a 
aplicação, utilizando-se de uma máscara de correção.
4.2 A correção da redação será feita pelos professores de Língua Portuguesa.

5 Dos resultados e da Recuperação Paralela
5.1 A divulgação do resultado final será feita no mural de avisos do prédio central por meio do 
número de matrícula dos alunos.
5.2 Após a apuração dos resultados será encaminhado a cada professor, via e-mail, o relatório das 
notas de cada turma em sua disciplina, para lançamento no sistema Q-Acadêmico.
5.3 O aluno terá direito a recurso relativo à questão e/ou ao resultado final.

http://www.aleqre.ifes.edu.br
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5.4 Em caso de recurso relativo à questão, uma vez analisado e deferido pela comissão, a questão 
será anulada e todos os alunos obterão a pontuação referente à mesma.
5.5 Em caso de recurso relativo ao resultado final, a avaliação será recorrigida pela comissão.
5.6 As recuperações paralelas relativas aos simulados são obrigatórias e acontecerão na semana 
de recuperação, ou seja, de 29 de junho a 10 de julho no Io semestre e 21 a 30 de setembro no 
2o semestre, de acordo com o ROD em seu Art. 70.

6 Da comissão organizadora dos Simulados
6.1 A comissão será nomeada pela Direção-Geral do Campus por meio de Portaria.
6.2 São atribuições da comissão:
I - organizar os cadernos de prova a partir das questões enviadas pelos professores;
II - preparar as máscaras de correção;
III - distribuir dois professores por sala para atuarem como aplicadores;
IV - reunir os aplicadores nos dias das provas, às 7 horas na sala de vivência do prédio central, 
para dar os informes relativos à aplicação das provas e distribuição do material necessário;
V - providenciar máscaras de correção aos aplicadores para correção das provas;
VI - divulgar o resultado das provas após correção conforme as datas previstas neste 
regulamento;
VII - analisar os recursos impetrados pelos alunos, recorrigindo as provas ou providenciando 
análise de questões;
VIII - divulgar o resultado final após recurso, conforme datas e locais previstos neste 
regulamento;
IX - enviar e-mail para os professores com as notas obtidas pelos alunos em cada disciplina;
X - arquivar na Supervisão Pedagógica os documentos referentes a todo o processo.

7 Dos Cronogramas

7.1 Cronograma de Aplicação de Provas 1" semestre

DATAS TURMAS HORÁRIO DISCIPLINA LOCAL
2a A / 2aB/ 

2aC/ 2;1D /2°1/ 
3aA / 3aB/ 
3aC / 3aD

7h30min às 
I IhlOmin

Redação, Língua Portuguesa, Matemática, Física, 
Química. Biologia, História e Geografia

Prédio
Central16/06

2a A / 2a B/ 
2aC/ 2a D /2°I/ 

3aA / 3aB/ 
3aC/3aD

7h30min às 
1 IhlOmin

Núcleo Profissional, Língua Estrangeira, 
Filosofia/Sociologia

Prédio
Central17/06

7.1.1 No turno vespertino as aulas regulares acontecerão normalmente para todas as turmas.

http://www.aleqre.ifes.edu.br
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7.2 Cronograma de Aplicação de Provas do 2° semestre

HORÁRIODATAS TURMAS DISCIPLINA LOCAL
2a A / 2aB/

2aC/ 2aD /2°I 
3aA / 3aB/ 
3aC / 3aD

7h30min às 
l I hlOmin

Redação. Língua Portuguesa. Matemática, Física. 
Química. Biologia. História e Geografia

Prédio
Central

09/09

2a A / 2aB/ 
2aC/ 2a D /2°I 

3aA / 3aB/ 
3aC / 3aD

7h30min às 
I IhlOmin

Núcleo Profissional, Língua Estrangeira, 
Filosofia/Sociologia

Prédio
Central

10/09

7.2.1 No turno vespertino as aulas regulares acontecerão normalmente para todas as turmas.

7.3 Cronograma Geral

Atividade Local 1" Semestre 2o Semestre
Simulado Salas de aula do prédio central 16 e I7dejunho 09 e 10 de setembro

No site wvvvv.alegre.ifes.edu.br nos e 
mural de avisos do prédio centralDivulgação do Gabarito 18 dejunho 11 de setembro

Recurso relativo às questões Sala da CGE 19 de junho 14 de setembro
Divulgação do Gabarito após 

Recurso
No site wvvw.alegre.ifes.edu.br nos e 

mural de avisos do prédio central 22 de junho 15 de setembro

Divulgação do Resultado Mural de avisos do prédio central 23 de junho 18 de setembro
Recurso relativo à correção da 

prova Sala da CGE 25 dejunho 21 de setembro

Divulgação do Resultado Final Mural de avisos do prédio central 26 dejunho 23 de setembro
Estudos de Recuperação 

Paralela do Simulado
29 de junho a 03 

de julhoSalas de aula 21 a 25 de setembro

Reavaliação de Recuperação 
Paralela

29 de setembro a 02 
de outubroSalas de aula 06 a 10 de julho

8 Das disposições finais
8.1 Os casos omissos a este Regulamento serão resolvidos pela Diretoria de Ensino do Ifes - 
Campus de Alegre.

http://www.aleqre.ifes.edu

