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EDITAL 004,  7 DE JULHO DE 2022.

EXAME DE PROFICIÊNCIAEXAME DE PROFICIÊNCIA

O Departamento de Áreas Acadêmicas do IFG Câmpus Uruaçu, torna público, aos alunos regularmente matriculados em seus
cursos superiores, as normas e procedimentos para a aplicação de Exame de Proficiência para o segundo semestre do ano
le vo de 2022, nos termos da Resolução n. 18, de 26 de dezembro de 2011 (Regulamento do Exame de Proficiência dos
Cursos de Graduação do IFG) e da Resolução n. 19, de 26 de dezembro de 2011 (Regulamento Acadêmico dos Cursos de
Graduação do IFG), bem como, nos seguintes termos e calendário anexo:

       
       1.DAS INSCRIÇÕES1.DAS INSCRIÇÕES

    1. Para se inscrever neste Edital de Exame de Proficiência, o discente deve:

        1.1 Estar regularmente matriculado no segundo semestre letivo de 2022 do IFG;

       1.2 Inscrever-se em uma ou mais disciplinas (exceto Estágio Curricular Obrigatório e Trabalho de Conclusão de Curso –
TCC) desde que ela não exija pré-requisito que o discente não tenha cumprido;

        1.2.1 O aluno deverá fazer inscrição individual, para cada disciplina que queira submeter-se a exame (através de abertura
de processo no período de 07/07/2022 até o dia 08/07/2022, que deverá ser solicitado via abertura de chamado (outros) na
Central de Serviços do Campus Uruaçu), anexando jus fica va e documentação comprobatória do pleno atendimento às
condições exigidas no presente regulamento.

    I - Cada estudante, para a inscrição, deverá enviar o formulário de inscrição (anexo II), devidamente preenchido e assinado,
bem como os documentos comprobatórios, conforme item 1.5 deste edital, via abertura de chamado na Central de Serviços
do Campus Uruaçu, localizada na plataforma SUAP, que poderá ser acessada no seguinte endereço eletrônico:
https://suap.ifg.edu.br;
    II - As inscrições, recebidas via abertura de chamado na Central de Serviços do Campus Uruaçu, serão enviadas à
coordenação acadêmica, que abrirá os processos no SUAP. Este servidor deverá encaminhar os processos gerados para a
coordenação dos cursos ADS, Licenciatura em Química e Engenharia Cívil;

        1.3 Não ter sido reprovado por nota ou por falta na disciplina que pretende aproveitamento pelo exame de proficiência;

        1.4  Não ter sido reprovado em exame de proficiência anterior para disciplina que pretende aproveitamento;
           
        1.5  Conforme o art. 4º da Resolução n. 18/2011, o discente deve atender a pelo menos um dos seguintes requisitos: 
           I - Demonstrar extraordinário domínio de conteúdos por meio do histórico escolar.
        II - Ser portador (a) de cer ficado de conclusão de estudos em cursos regulares da educação profissional ou em outras
modalidades de ensino.
         III - Comprovar domínio de conhecimentos ob dos a par r das competências adquiridas no trabalho, por meios formais
e não formais.

       2 DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA  2 DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA

1 Conforme o art. 4º da Resolução n. 18/2011, para comprovar os requisitos exigidos no item 1.5 do presente edital, o
discente deve:

§1º. Na solicitação de avaliação com base nos conhecimentos ob dos em cursos regulares da educação profissional ou em
outras modalidades de ensino, o discente deverá apresentar documentação comprobatória contendo, no mínimo, a descrição
de conteúdos, carga horária e bibliografia.
§2º. Na solicitação de avaliação de conhecimentos a par r das competências adquiridas no trabalho, por meios formais e não
formais, o aluno deverá apresentar memorial descri vo das a vidades desenvolvidas no âmbito do trabalho, relacionando-as
aos conteúdos atinentes à disciplina que deseja ser avaliado e apresentar documentação comprobatória.
§3º. Compreendem-se como documentação comprobatória das competências adquiridas no trabalho, os registros de
contratos de trabalho, com iden ficação clara das funções exercidas; carteira de trabalho e declaração de funções emi das
pelos órgãos ou empresas; por ólios de produções autônomas com iden ficação de clientes atendidos; registros de projetos



cadastrados e desenvolvidos junto a en dades públicas e privadas, prestadoras de serviços ou organizações não
governamentais, entre outros que atestem e caracterizem as atividades desenvolvidas.

    3.  DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES    3.  DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES

Cabe às Coordenações de Cursos e Áreas, deliberar sobre os pedidos de exame de proficiência protocolados pelos discentes
dos respectivos cursos.
§1º. A análise das solicitações de exame de proficiência de que trata o caput do ar go dar-se-á mediante estudo detalhado
da documentação anexa ao processo e dos programas de ensino das disciplinas, à luz do perfil profissional de conclusão do
curso.

        3.1  A divulgação preliminar da lista de inscrições deferidas e indeferidas para o exame de proficiência será divulgada    
no dia 12/07/2022, no site oficial do IFG Câmpus Uruaçu:
           https://www.ifg.edu.br/uruacu/campus/ensino/editais?showall=&start=3

        3.2  Os recursos (anexo III – Formulário Recurso) contra as inscrições indeferidas deverão ser apresentados até o dia
13/07/2022 no mesmo processo com a respectiva justificativa.

       3.3 O Resultado Final das inscrições deferidas será publicado no site oficial do IFG Câmpus Uruaçu no dia 09/08/2022.

    4. DAS DISCIPLINAS  4. DAS DISCIPLINAS

        4.1 Os exames de proficiência serão aplicados somente para as disciplinas que integram as matrizes curriculares dos
respectivos cursos de graduação, conforme apresentadas nos projetos de cursos;

        4.2 Os exames de proficiência não se aplicam ao estágio curricular (obrigatório ou não obrigatório) e nem ao Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC).

    5. DA APLICAÇÃO DO EXAME E DOS RESULTADOS 5. DA APLICAÇÃO DO EXAME E DOS RESULTADOS

         5.1 Os Exames de Proficiência serão aplicados por docente responsável, designado pela Coordenação do Curso.

§1º. A coordenação de curso, em diálogo com as áreas responsáveis pela oferta das disciplinas, quando for o caso, designarão
as bancas examinadoras especiais compostas por 03 (três docentes titulares), indicados dentre os docentes do quadro
permanente do Campus da Instituição.

Cabe às bancas examinadoras especiais:

§2º.Elaborar, aplicar e corrigir as avaliações, lavrando em ata a relação dos alunos inscritos, dos alunos que compareceram e
os resultados obtidos.
§3º.Encaminhar aos Departamentos de Áreas Acadêmicas responsáveis pela oferta dos cursos o registro em ata de todos os
trabalhos realizados e a lista final das médias obtidas.
Parágrafo Único. As avaliações conduzidas pelas bancas examinadoras nos exames de proficiência serão aplicadas,
necessariamente, de forma individual e escrita, podendo constar das mesmas a realização de testes e experimentação de
caráter prático e teórico, acompanhados e registrados pelas bancas.

         5.2 As orientações, local, conteúdo, referências bibliográficas e horários das provas serão divulgados no site oficial do
IFG Câmpus Uruaçu até o dia 14/07/2022.

        5.2.1 As provas de proficiência serão aplicadas PRESENCIALMENTE no Câmpus do IFG Uruaçu no dia 03/08/2022;

         5.3 O resultado preliminar do exame de proficiência será divulgado pela Coordenação Acadêmica no site oficial do IFG
Câmpus Uruaçu até o dia dia 05/08/2022.

        5.4. Será considerado aprovado no Exame de Proficiência o candidato que alcançar média igual ou superior a 8,0 (oito).

       5.5 O discente reprovado no exame poderá apresentar recurso quanto o resultado preliminar, direcionado à banca
avaliadora, no dia 08/08/2022.

        5.5.1 Os recursos (anexo III – Formulário Recurso), devidamente preenchidos e fundamentados, deverão ser anexados no
mesmo processo;

        5.5.2 Os recursos serão avaliados individualmente pela banca responsável pela elaboração da prova.

        5.6 O resultado final do Exame de Proficiência será divulgado e homologado no dia 09/082022

        5.7. Em caso de aprovação, ficará o aluno dispensado de frequentar a referida disciplina e poderá requerer matrícula em
disciplinas subsequentes, desde que existam vagas disponíveis nas turmas.

       5.8 O discente que, em decorrência do resultado do Exame de Proficiência, se habilitar para matrícula em outras



disciplinas, deverá solicitar a inclusão de disciplina fora do prazo, mediante abertura de "Chamado" pela Central de Serviços
no SUAP no dia 10/08/2022.

    6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

        6.1 O não comparecimento do candidato ao Exame de Proficiência implica na sua desclassificação e a perda do direito à
realização de novo exame de proficiência no mesmo período letivo.

     6.2 As dúvidas e os casos omissos serão dirimidos pelo DAA.
           
           
       

   Uruaçu, 07 de julho de 2022.

(assinado  eletronicamente) 
Profa. Laudelina Braga Profa. Laudelina Braga 

Coordenadora Acadêmica
Port. 1849/2021 - Reitoria/IFG, de 03/11/2021

(assinado eletronicamente) 
Maurílio Humberto Rodrigues MirandaMaurílio Humberto Rodrigues Miranda

Chefe de Departamento de Áreas Acadêmicas
Port. 2209/2021 – Reitoria/ IFG, de 28 de dezembro de 2021



ANEXO I - CRONOGRAMA

DATADATA ATIVIDADEATIVIDADE LOCALLOCAL

07/0707/07/2022/2022 DivulgaçãoDivulgação do Edital do Edital   dede  ProficiênciaProficiência SiteSite  OficialOficial  do IFGdo IFG

07/0707/07/2022/2022  aa

0808/0/077/2022/2022

InscriçõesInscrições  emem  formaforma  dede

chamado/processo -chamado/processo -  SUAPSUAP

https://suap.ifg.edu.brhttps://suap.ifg.edu.br

11/011/077/2022/2022 AnáliseAnálise  dasdas  documentaçõesdocumentações CoordenaçõesCoordenações  dede  CursoCurso  ee  AcadêmicaAcadêmica

1122/0/07/7/20222022 DivulgaçãoDivulgação preliminar preliminar  dosdos  inscritosinscritos SiteSite  OficialOficial  do IFGdo IFG

1133/0/077/2022/2022

RecursosRecursos  contracontra  asas  inscriçõesinscrições  indeferidasindeferidas https://suap.ifg.edu.brhttps://suap.ifg.edu.br

14/014/077/2022/2022

Homologação dasHomologação das  inscriçõesinscrições  póspós  recursosrecursos SiteSite  OficialOficial  do IFGdo IFG

14/014/077/2022/2022

Divulgação Divulgação do conteúdo, referênciasdo conteúdo, referências

bibliográficas,bibliográficas,  locallocal  ee  horárioshorários  dasdas

provasprovas

SiteSite  OficialOficial  do IFGdo IFG

0303/0/088/2022/2022

Aplicação Aplicação dosdos  examesexames  dede  proficiênciaproficiência Presencialmente no Câmpus do IFGPresencialmente no Câmpus do IFG

Uruaçu,Uruaçu,  conformeconforme  horárioshorários

divulgadosdivulgados

0505/0/088/2022/2022

DivulgaçãoDivulgação  preliminarpreliminar  dosdos  resultadosresultados  dosdos

examesexames

SiteSite  OficialOficial  do IFGdo IFG

0808/0/088/2022/2022

RecursosRecursos  contracontra  osos  resultadosresultados

preliminarespreliminares  dosdos  examesexames

https://suap.ifg.edu.brhttps://suap.ifg.edu.br

0909/0/088/2022/2022

HomologaçãoHomologação  dodo  ResultadoResultado  FinalFinal  dosdos

ExamesExames  dede  ProficiênciaProficiência

OficialOficial  dodo  IFGIFG



ANEXO II - FICHA DE INSCRIÇÃO

NomeNome  dodo  EstudanteEstudante

CursoCurso  matriculadomatriculado

NúmeroNúmero  dede  MatrículaMatrícula

E-mailE-mail

Telefone/WhatsAppTelefone/WhatsApp

Disciplina que pretendeDisciplina que pretende  ProficiênciaProficiência

TipoTipo  dede  ComprovaçãoComprovação  de proficiênciade proficiência

apresentadaapresentada

DocumentosDocumentos  apresentadosapresentados

1.1.  ((  ))  Portador dePortador de  certificado certificado de conclusãode conclusão  dede

estudos em cursosestudos em cursos  regulares da educaçãoregulares da educação

profissionalprofissional  ouou  emem  outras modalidades deoutras modalidades de

ensino.ensino.

2.2.  ((  ))  DDomínioomínio  dede  conhecimentos conhecimentos obtidosobtidos  aa

partirpartir  dasdas  competênciascompetências  adquiridas noadquiridas no

trabalho,trabalho,  porpor  meiosmeios  formaisformais  ee  nãonão  formais.formais.

2. ( ) Demonstração de2. ( ) Demonstração de   extraordinárioextraordinário

domíniodomínio  dede  conteúdosconteúdos  porpor  meiomeio  dodo  históricohistórico

escolarescolar  ..

1. Assinatura:________________________________________________________

3. Uruaçu,Uruaçu,  0707  dede  julhojulho  dede  2022.2022.



ANEXO III – FORMULÁRIO DE RECURSO

NomeNome  dodo  EstudanteEstudante

CursoCurso  matriculadomatriculado

NúmeroNúmero  dede  MatrículaMatrícula

E-mailE-mail

Telefone/WhatsAppTelefone/WhatsApp

JUSTIFICATIVAJUSTIFICATIVA  (Razões(Razões  parapara  aa  solicitaçãosolicitação  dede  recurso)recurso)

1. Assinatura:
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