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Normas Pedagógicas 
 

 

Estrutura pedagógica dos cursos de Formação com Carga Horária de 70h  

 

 

 Neste documento, serão apresentadas as medidas normativas do funcionamento do semestre letivo 

vigente do curso. Ajustes ao longo do curso poderão ocorrer e as Normas Pedagógicas mais atualizadas 

estarão sempre disponíveis nos canais de comunicação com os alunos matriculados. 

 

Cronograma 

O acompanhamento do cronograma do semestre permite que o aluno programe suas leituras para as 

disciplinas, os recessos/feriados, aulas extras programadas, avaliações, eventos científicos, minicursos 

dentre outras atividades. O cronograma é disponibilizado no Portal do Aluno, no quadro de informações 

do IBAC e no próprio site do instituto. Mudanças no cronograma de aulas em função da disponibilidade 

dos professores serão comunicadas por e-mail, informes nas redes sociais cadastradas e por telefone. O 

cronograma apresentado no site do instituto será sempre o mais atual. Sendo assim, sugere-se acompanhar 

sempre o arquivo online disponibilizado no site ao invés de baixar o arquivo no início do semestre e fazer 

o acompanhamento off-line. As aulas ocorrerão no período da noite, de 19h – 22h, com ajustes de algumas 

aulas em dias alternativos, conforme a disponibilidade de alguns professores. Não há atividade prática de 

estágio prevista na grade curricular do curso. 

 

Programa 

O Programa do curso é o documento que possui informações mais detalhadas sobre o conteúdo 

programático, a carga horária, a bibliografia básica e complementar. Está disponibilizado no site, na página 

do curso.  

 

Presenças 

a) O aluno deve ter no semestre letivo o mínimo de 75% de presença para aprovação. Essa 

porcentagem é relativa ao número de disciplinas que ele cursa no módulo. Portanto, o número de faltas 

permitidas ao aluno depende da quantidade de unidades previstas no módulo matriculado. 

Exemplo: 

 Módulo x: 

O módulo x tem seis unidades, totalizando 16 aulas 
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16 aulas = 100% das aulas 

12 aulas = 75% das aulas (o mínimo de frequência para ser aprovado) 

Obs: 1 aula equivale a um encontro 

 

Partindo do exemplo anterior, em um módulo com dezesseis aulas, o aluno tem que ter no mínimo 

doze presenças para ser aprovado, contabilizando o máximo de faltas de quatro aulas. 

 

Trancamento de curso e disciplina 

 

O aluno que desejar trancar o seu curso deverá procurar a secretaria para preencher o Formulário de 

Trancamento de Curso. O trancamento será efetivado após certidão negativa do setor 

administrativo/financeiro, comunicação à coordenação pedagógica e pagamento da taxa prevista na tabela 

de valores do IBAC. O aluno poderá ficar trancado por um período máximo de 06 (seis) meses. Caso o 

aluno planeje estender o período de trancamento, deverá procurar a secretaria para renovar o trancamento. 

O aluno poderá trancar e voltar no próximo semestre para continuar de onde parou sem prejuízos das 

disciplinas cursadas no que tange à frequência. Caso haja mudanças na grade curricular, o aluno deverá 

matricular-se nas disciplinas faltantes.  

É possível o trancamento de disciplinas isoladas durante o semestre desde que o aluno se atente para 

as seguintes regras: 

a) A disciplina não poderá ter iniciado no período de solicitação de trancamento; 

b) O aluno deverá comunicar a coordenação pedagógica sobre o trancamento; 

c) Deverá preencher o Formulário de Trancamento de Disciplina. 

 

O aluno deverá realizar o pagamento do mês em que escolhe fazer o pagamento.  

 

Bibliografia Básica 

O aluno deve providenciar o material da bibliografia básica para a participação na disciplina. O 

estudo do material é fundamental para o desenvolvimento do aluno. 

 

Material Didático 

O professor pode disponibilizar seu material didático no Portal do Aluno (ex. slides) por decisão 

livre. Nenhum professor é obrigado a disponibilizar o material no Portal do Aluno. Caso o material seja 

disponibilizado, ele não deverá utilizar tal material como única fonte de estudo para a disciplina, uma vez 

que tal recurso não elimina a necessidade de leitura da bibliografia do professor. 
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Disciplinas ofertadas no formato de minicurso 

 

Desde o segundo semestre de 2015 algumas disciplinas da grade curricular comum poderão ser 

ministradas por convidados especiais de outras instituições e estados no formato de minicursos. Tais 

disciplinas serão destacadas nos cronogramas com informes de dias e horários especiais. Alunos 

regularmente matriculados no módulo não precisarão fazer inscrição adicional.  

 

Avaliação de Disciplina 

No final de cada semestre o aluno deve participar da avaliação do curso. Essa medida busca ampliar 

a interação entre os alunos e o instituto, bem como aprimorar as atividades pedagógicas dos professores. 

Nessa avaliação, o sigilo do aluno é garantido pelo sistema e apenas o professor da disciplina e coordenador 

do curso possuem acesso aos resultados. 

 

Divulgação de Informações 

Os avisos sobre atividades do instituto serão enviados aos e-mails dos alunos. Para evitar problemas 

de recebimento de e-mails (ex. caixa de mensagens do aluno cheia) o aluno deverá estar atento às 

divulgações pelas redes sociais e no mural do IBAC. Problemas no recebimento devem ser encaminhados 

para pedagogico@ibac.com.br.  

 

Portal do Aluno 

Através do link Novo Portal do Aluno no site do IBAC (www.ibac.com.br), o aluno poderá acessar 

a informações relevantes como: cronogramas, materiais didáticos, notas, etc. Problemas no acesso devem 

ser comunicados pelo ibac@ibac.com.br. É responsabilidade do aluno acompanhar sua situação acadêmica 

no sistema. 

 

Cadastro, dados pessoais do aluno e documentos 

É responsabilidade do aluno manter seus dados cadastrais atualizados no Novo Portal do Aluno. 

Todas as informações necessárias para comunicação (ex. foto, telefone, e-mail, cpf...) devem ser atualizadas 

no Novo Portal do Aluno sempre que houver mudanças. 

Alunos que ingressaram no curso com pendências documentais na secretaria terão um prazo de até 

1 (um) mês para atender as exigências de matrícula.  

 

Brasília, 02 de fevereiro de 2021 

mailto:pedagogico@ibac.com.br
mailto:ibac@ibac.com.br
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Coordenação Pedagógica 

 


