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RESOLUÇÃO Nº 023/2017/CS – IFB 

Estabelece os parâmetros para o Calendário 

Acadêmico dos campi do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília. 

 

 

O Conselho Superior do INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA- IFB e 

o Presidente do Conselho Superior do IFB, nomeado pelo Decreto de 05 de maio de 2015, 

publicado no Diário Oficial da União de 06 de maio de 2015, em observância ao disposto 

no §1º do art. 10 da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, e em conformidade com 

o art. 8º e art. 12 do Estatuto do IFB, publicado no D.O.U nº 168, de 02 de setembro de 

2009 e alterado conforme a terceira fase da 15ª Reunião Extraordinária do Conselho 

Superior, realizada em 24 de maio de 2016. 

CONSIDERANDO a Lei 9394/1996 que estabelece as diretrizes e bases 

da educação nacional; 

 

  CONSIDERANDO as normas internas do IFB: 

  CONSIDERANDO o que consta no processo nº 23098.001747.2014-52, 

que trata sobre Procedimentos para revisão dos Parâmetros do Calendário Acadêmico; 

  CONSIDERANDO a decisão da 9ª Reunião Ordinária de Ensino, Pesquisa 

e Extensão do IFB, realizada no dia 17 de abril de 2017; 

  CONSIDERANDO a decisão da 43ª Reunião Ordinária do Conselho 

Superior do IFB, realizada no dia 20 de junho de 2017; 

  No uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: 

 Art. 1º Estabelecer os parâmetros para o Calendário Acadêmico dos campi 

do Instituto Federal de Brasília de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília. 

 

  Art. 2º Entende-se por parâmetros para a elaboração do calendário 

acadêmico, um conjunto de normas e conceitos que devem ser seguidos pelos campi do 

IFB, a fim de uniformizar, unificar e institucionalizar os procedimentos para organização 

do ano letivo. 
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  Art. 3º Para efeito desta Resolução, será adotada a seguinte base 

conceitual: 

I - Calendário Acadêmico de Campus: calendário específico de cada campus, elaborado 

a partir do calendário unificado; 

II - Ano civil: unidade de tempo cujo início é o dia 1.º de janeiro e o fim é o dia 31 de 

dezembro; 

III - Ano letivo: a soma dos dias de efetivo trabalho escolar conforme os mínimos 

previstos na legislação; 

IV - Efetivo trabalho escolar: atividades presenciais e/ou a distância, com envolvimento 

de professores e alunos, tais como: aulas e outras programações didático-pedagógicas, 

em consonância com os Projetos Pedagógicos do Curso, compreendendo atividades 

planejadas de ensino, pesquisa e extensão e respeitando o mínimo de horas estabelecido 

pela legislação vigente; 

V - Dia letivo: unidade de tempo prevista para efetivo trabalho escolar, com carga horária 

variável, conforme a configuração dos cursos; 

VI- Sábado letivo: sábados letivos possíveis para reposição de dias letivos e ou 

cumprimento de carga-horária dos cursos; 

VII- Hora-relógio: unidade de tempo que compõe a carga horária dos componentes 

curriculares com duração de 60 minutos; 

VIII- Hora-aula: duração de 50 minutos para cada período de aula ou, em caso de cursos 

de Formação Inicial e continuada (FIC) conforme definido no Projeto Pedagógico de 

Curso, respeitando a carga horária determinada pela legislação para a Educação Básica, 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio e Ensino Superior; 

IX - Feriado: dia sem atividades na instituição, determinado por lei; 

X - Ponto Facultativo: dia em que não há trabalho na unidade e sem previsão de atividades 

acadêmicas; 

XI - Férias docentes: férias dos professores; 

XII- Recesso acadêmico: período sem atividade letiva e que, preferencialmente, coincide 

com as férias docentes; 

XIII- Eventos institucionais: atividades comuns a todos os campi; 

XIV- Eventos do Campus: atividades realizadas pelo Campus. 
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  Art. 4º Para todos os níveis de ensino, deve-se cumprir, anualmente, no 

mínimo, 200 (duzentos) dias letivos, conforme legislação vigente e observando a forma 

de organização definida em Projeto Pedagógico de Curso (semestral, modular ou anual). 

 

  Art. 5º Não podem ser considerados efetivo trabalho escolar: encontros e 

planejamentos pedagógicos, conselhos de classe, exames finais, encontros de 

capacitação, reuniões de gestão, entre outras atividades que não atendam ao inciso IV do 

Art. 3º desta resolução. 

 

  Art. 6º O Calendário Acadêmico dos campi levará em consideração a 

Portaria Interna anual do IFB que trata dos dias de feriados nacionais, pontos facultativos 

e recessos de cada exercício civil, em conformidade com a Portaria Normativa da MPOG. 

 

  Art. 7º O Calendário Acadêmico dos campi deverá contemplar as datas das 

atividades e eventos institucionais de abrangência institucional, observando o calendário 

disponibilizado pelo Núcleo de Comunicação Social. 

 

  Art. 8º Os campi deverão elaborar seus calendários utilizando o modelo 

disponibilizado pela PREN e indicar, conforme pertinência ao nível e modalidade de 

ensino, as seguintes datas e períodos:  

 

I - Solicitação de transferência/mudança de turno ou turma. 

II - Início e fim do período letivo. 

III - Início e fim dos bimestres, para os cursos integrados 

IV – Feriados nacionais, pontos facultativos e recessos previstos para o ano civil 

V -  Eventos institucionais e do campus. 

VI – Sábados letivos. 

VII - Total de dias letivos 

VIII - Semana Pedagógica/Encontro Pedagógico/. 

IX – Recepção de estudantes. 

X – Reunião de responsáveis e mestres. 
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XI - Conselhos de classe. 

XII – Prazo máximo para fechamento dos diários no SGA e entrega ao Registro 

Acadêmico. 

XIII - Entrega do relatório de estágio. 

XIV - Publicação de notas, faltas e de resultado final. 

XV - Período de solicitação de revisão de notas e faltas. 

XVI - Período para renovação de matrícula ou matrícula em componente curricular. 

XVII – Trancamento de matrícula/componente curricular/reabertura de matrícula. 

XVIII – Solicitação de aproveitamento de estudos, proficiência e atividades 

complementares. 

XIX – Resultados preliminar e final de solicitação de aproveitamento de estudos, 

proficiência e atividades complementares. 

XX – Interposição de recursos pertinentes à aproveitamento de 

estudos/proficiência/cômputo de atividades complementares. 

XXI – Férias docentes. 

XXII – Entrega de Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

Parágrafo único: Os calendários disponibilizados pelos campi deverão ser agrupados da 

seguinte forma: 

 

I – Cursos Superiores. 

II – Cursos Técnicos Concomitantes, Subsequentes e FIC. 

III – Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio 

IV – Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio na modalidade da Educação de Jovens 

e Adultos (PROEJA) 

 

  Art 9º  Os campi devem elaborar seus calendários acadêmicos do ano 

seguinte, tomando por base o calendário unificado do IFB, e enviá-los para análise da 

PREN até o dia 20 de setembro. A PREN deverá enviar as propostas de calendário dos 

campi até o mês de outubro do ano corrente para apreciação do CEPE. 
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  Art. 10 Após parecer favorável CEPE, os calendários dos campi serão 

encaminhados para Aprovação do Conselho Superior, até o mês de dezembro do ano 

corrente. 

 

  Art. 11 Os Calendários Acadêmicos dos campi, após aprovados pelo 

Conselho Superior, deverão ser disponibilizados no Portal do IFB, no site do campus, e 

afixado, no campus, em local visível aos estudantes e aos servidores. 

 

  Art. 12 Em razão de casos fortuitos e/ou de força maior, o campus deverá 

promover os ajustes no calendário, submetendo-o para análise e aprovação do Conselho 

Superior 

 

  Art. 13 Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação e revogam-

se as disposições em contrário. 

 

 

 

 

Brasília-DF, 07 de julho de 2017 

 

 

 

Original assinado 

Wilson Conciani 

Presidente do Conselho Superior do IFB 

 

 
 


