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EXAMES ADICIONAIS I

A Diretoria de Ensino do Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Alagoas - IFAL,
Campus Satuba, torna publico a abertura das inscricoes, para participação no Exame Adicional I, dos
alunos do Ensino Tecnico Integrado matriculados na Progressao Parcial na modalidade concomitante
no ano de 2020, atendendo as finalidades da portaria que instituiu o programa de progressao parcial, de
acordo com as exigencias estabelecidas neste Edital que está em conformidade com a Portaria 26/GR,
04 de janeiro de 2019.

1. DAS DISPOSICOES PRELIMINARES E REQUISITOS

1.1. Entende-se por Exame Adicional a oferta de uma avaliação para verificação do rendimento escolar
na/s disciplina/s em que o estudante não obteve êxito durante o período da progressão parcial regular;

1.2. O Campus Satuba ofertara Exame Adicional I para todos os alunos em Progressao Parcial nas
disciplinas para estudo na forma concomitante que estiverem devidamente matriculados no ano letivo
de 2020;

1.3 É condição para realização do Exame Adicional I que o aluno tenha frequencia e nota nas
atividades avaliativas da disciplina.

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1. Os alunos matriculados na Progressão Parcial modalidade Concomitante 2020 já se encontram
automaticamente inscritos nos Exames Adicionais I, sendo necessário realizar e devolver a atividade
disponibilizada, conforme orientação do docente.

3. A COMISSAO ORGANIZADORA

3.1. Cabera à Direcao de Ensino ou Chefia do Departamento Academico do Campus indicar a comissao
responsavel pela elaboracao do edital e acompanhamento dos exames adicionais de progressao parcial.

3.2. A comissao organizadora do Exame Adicional I será composta por dois professores representantes
dos componentes curriculares envolvidos no edital e um representante da pedagogia em portaria propria
para nomeacao da comissao expedida pela Direção Geral do Campus Satuba.

4. DO PROCESSO DE APLICAÇÃO DA AVALIACAO E DA APROVAÇÃO NO EXAME

4.1. As avaliacões ocorrerão entre os dias 05 a 08 de abril de 2021,conforme o Anexo I.

4.2. As provas de Exame Adicional I, serão realizadas de forma remota de acordo com as instruções
dos respectivos professores das disciplinas relacionadas no anexo I. 



4.3. As orientações para a realização das atividades avaliativas serão dadas pelos docentes de cada
disciplina em encontro síncrono, cujos links, datas e horários constam no Anexo I.

4.4. O aluno terá o prazo de 48 horas para a entrega da atividade avaliativa, contando a partir da data da
publicação da referida avaliação.

4.5. Nos exames, o aluno deve ser capaz de ler e interpretar textos e responder questoes de multipla
escolha e/ou dissertativas.

4.6. Para desempenho satisfatorio nos exames, a comissao considerara o aproveitamento de no minimo
60% do exame.

4.7. A avaliacao tera atribuida nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, sendo considerado o aluno habilitado
a progredir se obtiver, no minimo, 6 (seis) pontos.

5. DOS CONTEUDOS PROGRAMATICOS

5.1. Os conteudos programaticos das disciplinas Construções e Instalações Rurais, Inglês, Matemática,
Português, Produção Animal, Quimica, Filosofia, Processamento de Pescado estão disponibilizados no
Anexo I. 

5.2. A avaliacao sera composta por 10 questoes, sendo elas objetivas e/ou subjetivas, a criterio do
professor do componente curricular a ser avaliado.

6. DIVULGACAO DO RESULTADO

6.1 Os professores responsáveis deverão enviar os arquivos contendo as avaliações e seus respectivos
resultados para o e-mail da Diretoria de Ensino até o dia 13/04/2021;

6.2 O resultado dos Exames Adicionais I será encaminhado para o e-mail institucional de cada
estudante envolvido no processo pela Diretoria de Ensino no dia 15/04/2021;

6.3 Os exames aplicados pelo Campus estarão disponíveis na Diretoria de Ensino a partir do dia 
15/04/2021.

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1 Casos omissos e situações não previstas no presente edital serão analisadas pela Diretoria de Ensino
do Campus Satuba.

Satuba, 22 de março de 2021.

Táscya Morganna de Morais Santos
Diretora de Ensino - Campus Satuba



ANEXO I

DISCIPLINA PROFESSOR
(A)

RESPONSÁVEL

CONTEÚDOS ENCONTRO SÍNCRONO
(DATA/HORA/

LINK)

Produção
Animal 

Rubem Ramos
1-Exterior e raça
de ovinos e
caprinos;
2-Alimentação de
ovinos e caprinos;
3 -Mane jo
reprodutivo de
ovinos e caprinos. 

05/04/2021

10:30 às 11:00

https://meet.google.com/ehk-namg-nby

Produção
Animal

Solon Aguiar
1-Raças de bovinos
leiteiros;
2-Raças de bovinos
de corte;
3-Instalações para
bovinos leiteiros

05/04/2021

10:30 às 11:00

https://meet.google.com/lookup/gzqwu5d3lg

Processamento
de Pescado

Roberta Meneses
1-Aspectos gerais
do pescado;
2-Composição
química e valor
nutritivo do
pescado;
3-Obtenção do
pescado;
4-Alterações
post-mortem em
pescados.

05/04/2021

10:30 às 11:00 

https://meet.google.com/lookup/akm4mmmgbl?authuser=1&hs=179

Construções e
Instalações

Rurais

Osvaldo Ferreira
1-Planejamento e
construção de
cercas de arame
farpado;
2-Cálculo de
quantitativos de
construção.

06/04/2021

10:30 às 11:00

https://meet.google.com/lookup/eulfdp2hf6

Inglês Jaildo de Ângelo
1.Modal Verbs;
2. Passive Voice;

3. Prepositions
IN/ON/AT

06/04/2021

10:30 às 11:00

https://meet.google.com/kkg-gvem-jhf?hs=122&authuser=1

Matemática Adriano Araújo e
Adeilton Menezes

1-Estudo do ponto;
2-Estudo da reta;
3-Estatística;

07/04/2021

10:30 às 11:00

https://meet.google.com/snk-ugdu-efw

https://meet.google.com/ehk-namg-nby
https://meet.google.com/lookup/gzqwu5d3lg
https://meet.google.com/lookup/akm4mmmgbl?authuser=1&hs=179
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Filosofia Carla Patrícia
1-Política e poder,
panorama
histórico-filosófico
da política;
2-Democracia e
cidadania,
panorama
histórico-filosófico
da ética, liberdade
e responsabilidade;
3-Filosofia
contemporânea.

07/04/2021

10:30 às 11:00

https://meet.google.com/lookup/dy4ty35chp

Português Lilian Soares
1-Vanguardas
europeias;
2-Primeira e
segunda fases do
Modernismo;
3-Regência Verbal;
4-Crase.

08/04/2021

10:30 às 11:00

https://meet.google.com/adf-ktmd-sgm

Química Josiane Luna
1-Introdução à
Química Orgânica
(Formas de
representar uma
molécula orgânica,
classificação do
c a r b o n o ,
classificação de
c a d e i a s
carbônicas);
2-Funções
Orgânicas;
3-Isomeria
Orgânica.

08/04/2021

10:30 às 11:00

https://meet.google.com/dzq-vppt-dnh
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