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RESOLUÇÃO Nº 23/2009 – RIFB 
 

Define os parâmetros para elaboração dos 
calendários acadêmicos no âmbito do 
Instituto Federal de Brasília e dá outras 
providências. 

 

  O REITOR PRO TEMPORE DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA, 
nomeado pela Portaria MEC Nº 26, de 07 de janeiro de 2009, publicada no Diário Oficial da 
União de 08 de janeiro de 2009, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e em 
observância aos Pareceres CEB nº 02/2003 e CES nº 261/2006, Resolução CES nº 02, de 18.06.2007, do 
Conselho Nacional de Educação, resolve: 

Art. 1º   Definir, ad referendum do Conselho Superior, os parâmetros mínimos 
para elaboração dos calendários acadêmicos dos campi  do IFB, a saber: 

a) semestre letivo com no mínimo 20 semanas letivas para todos os cursos do 
IFB, ressalvados os 200 dias letivos anuais exigidos pela LDB para os cursos da educação 
profissional técnica de nível médio na modalidade integrado e educação superior; e 

b) aulas com duração de 50 minutos para todos os cursos, em todos os níveis e 
modalidades. 

Art. 2º   Caberá ao diretor-geral de cada campus encaminhar, até o mês de 
outubro de cada ano, para aprovação do Reitor, o calendário acadêmico contendo ainda, o 
horário das aulas, os turnos e intervalos. 

Art. 3º   Na apresentação de planos de curso ou projetos pedagógicos dos cursos 
deverão estar explicitados o total de semanas letivas, a duração das aulas em minutos, o número 
total de aulas semanais por componente curricular, assim como a carga total do curso em horas. 

Art. 4º   Nas propostas de planos de cursos ou projetos pedagógicos dos cursos a 
serem implementados, a partir desta data, a carga horária total de cada curso não deverá exceder 
15% do mínimo previsto na legislação vigente. 

Art. 5º   Esta resolução entra em vigor a partir desta data, revogando-se as 
disposições em contrário. 

 
Brasília, 14 de outubro de 2009. 

 
 

GARABED KENCHIAN 


