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DIRETORIA DE ENSINO 
GERÊNCIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

EDITAL Nº 01, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2021 
EXAME DE PROFICIÊNCIA EM DISCIPLINAS DE CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 
A  Diretoria  de  Ensino  do  Instituto  Federal  Goiano  –  Campus  Rio  Verde, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, resolve tornar público o Edital para exame de proficiência, para o  2º  
semestre  letivo  de  2020,   em  consonância  com  o  Regulamento  dos  Cursos  de  Graduação  do  
IF  Goiano, aprovado pela Resolução nº 054/CS/IF Goiano, de 06 de dezembro de 2019 

 
1. CRONOGRAMA 

Etapa Data e Horário 

Inscrições 

15  a  25/02/2021,  por meio do 
preenchimento dos Anexos I e II enviado por 
e-mail (proficiencia.rv@ifgoiano.edu.br), até 
as 23h59min da última data. 

Homologação das inscrições deferidas de acordo 
com item 3.1 deste edital. 

Até dia 04/03/2021, disponível em:     
www.ifgoiano.edu.br/rioverde   

Divulgação dos links para a realização das provas e 
das bancas avaliadoras do Exame da Proficiência 

10/03/2021, disponível em: 
www.ifgoiano.edu.br/rioverde 

Realização do Exame de Proficiência 17/03/2021 (online) 

Resultado final preliminar 
Até dia 26/03/2021, disponível em: 
www.ifgoiano.edu.br/rioverde 

Prazo para interposição de recursos 

O recurso deverá ser enviado por e-mail 
(proficiencia.rv@ifgoiano.edu.br), até 24 
horas após a publicação do resultado 
preliminar 

Resultado final definitivo 05/04/2021 
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2.  DA PROFICIÊNCIA 
2.1. O exame de proficiência encontra-se amparado no § 2º do artigo 47 da lei n.º 9394/1996, e tem 
como objetivo promover o reconhecimento de saberes com a integralização dos respectivos 
componentes curriculares, os quais poderão abreviar a duração dos cursos. 

2.2. O estudante interessado poderá requerer o  referido exame em, no  máximo, 1/3 (um terço) das 
disciplinas do curso em que estiver regularmente matriculado, excetuando os seguintes componentes 
curriculares:  disciplinas  de  caráter  prático,  estágios,  metodologia  científica,  trabalho  de  curso, 
práticas e metodologias de ensino, conforme o art. 93 do regulamento dos cursos de graduação 

2.3. A banca examinadora constituída para o exame de proficiência será  composta por 03 (três) 
professores, em atenção ao artigos 96 e 100 do regulamento dos cursos de graduação, sendo que pelo 
menos 01 (um) deverá ser professor responsável pela disciplina e os demais serem de disciplinas de 
áreas correlatas, designados pela Gerência de Ensino de Graduação após serem indicados pela pela 
Coordenação de Curso.  

2.4. O processo de verificação do exame de proficiência poderá ser realizado por avaliações orais, 
escritas, práticas, nas modalidades objetiva ou discursiva, dentre outros instrumentos de avaliação 
específicos, desde que observado o conhecimento e as aptidões do estudante para a disciplina em 
questão. 

2.5. O exame abrangerá todo o conteúdo programático da disciplina e poderá ser constituída de 
avaliação escrita, prática ou outros instrumentos de avaliação específicos em que se observará o 
conhecimento e as aptidões do estudante para a disciplina em questão, definidos pela banca e de 
acordo com o caso específico. 
2.6. Estarão aprovados no exame de proficiência os estudantes que obtiverem a nota mínima de 7,0 
(sete), conforme estabelecido pelo Art. 98 do regulamento dos cursos de graduação. 
2.7. O discente inscrito no Exame de Proficiência que se ausentar no dia da avaliação será 
considerado, automaticamente, reprovado. 
2.8. Não haverá 2ª chamada para exame de proficiência. 
 

3. DA INSCRIÇÃO 

3.1. Poderá candidatar-se ao Exame de Proficiência o estudante que: 

3.1.1. estiver regularmente matriculado , no mínimo, no 2º período de algum curso de graduação 
desta Instituição;  

3.1.2. não ter sido reprovado na disciplina na qual pretende solicitar o exame de proficiência; 
3.1.3. possuir coeficiente de rendimento acadêmico de, no mínimo, 7,0 (sete). 

3.2.  A  inscrição  será  feita,  por  meio  do  preenchimento  do  Anexo  I  e do Anexo II deste  
Edital  e  entregue via e-mail (proficiencia.rv@ifgoiano.edu.br) à Coordenação de Registros 
Escolares de Graduação. Só serão aceitos documentos enviado até as 23h59min do dia 25/02/2021, 
de acordo com o cronograma deste edital. O IF Goiano – Campus Rio Verde, não se 
responsabiliza por quaisquer problemas de conexão e/ou acesso por parte do candidato. Será 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL GOIANO –  CAMPUS RIO VERDE 

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano - 
 

CEP 75.901-970 – Caixa Postal 66 
 

Rio Verde - GO 

Campus Rio Verde 
 

Fone: (64) 3620-5600 – Fax: (64) 3620-5640 

 

 

considerado o dia e o horário que o e-mail chegar à caixa de entrada do e-mail 
proficiencia.rv@ifgoiano.edu.br. 

3.2.1 No campo assunto do e-mail, informar: INSCRIÇÃO EXAME DE PROFICIÊNCIA – 
Nome do Candidato – Curso. 

3.2.2 E-mails enviados fora do prazo estabelecido no cronograma deste edital e/ou sem a 
documentação mencionada no item 3.2 e/ou sem a devida identificação (como mostrado no 
item 3.2.1) serão automaticamente desclassificados. 

3.2.3 A solicitação de exame de proficiência deverá ser analisada pelo Coordenador de Curso, 
respeitando o prazo mínimo para conclusão do curso, conforme a equação estabelecida no artigo 
141 do regulamento dos curso de graduação do IF Goiano: Tempo mínimo para conclusão = 
(Tempo previsto de curso em anos/2) + 1 

3.3. Após a homologação das inscrições, segundo o item 3.1, a inscrição e respectivos históricos 
escolares serão analisadas pelo Coordenadores de curso as seguintes diretrizes:  

3.3.1.  Cumprimento dos itens 2.2, 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 deste edital. 
 

 4. DAS PROVAS 

4.1.  Para  ter  acesso  a realização da prova, o candidato deverá possuir disponibilidade de acesso a 
internet, e realizar a prova com a câmera aberta para fins de validação e identificação do candidato. 
4.2. Em função do distanciamento social em virtude da pandemia Covid-19, e de acordo com a 
portaria 1.328 de agosto de 2020, a prova não será realizada presencialmente, e acontecerá portanto, 
de modo online. O link para a prova será divulgado conforme previsto no cronograma deste edital. 
4.3. Durante toda a  prova, o candidato deverá permanecer com a câmera ligada e a mesma será 
gravada como material testemunho da realização do processo do exame de proficiência. A prova 
poderá ter duração de até 3 (três) horas e não permite consultas a quaisquer materiais. 
4.4. Os membros da banca avaliadora poderão arguir o candidato abordando tanto conhecimentos 
teóricos, de acordo com o conteúdo programático, quanto na cognição prática, se necessário. 
4.5. O IF Goiano - Campus Rio Verde não se responsabiliza por eventuais problemas de conectividade 
que possam influenciar na realização do exame por parte do candidato. 
4.6. Em caso da indisponibilidade de conexão dos membros da banca durante a realização da prova, 
caberá ao IF Goiano - Campus Rio Verde, a remarcação de nova data para a realização da mesma, 
sem prejúizo ao candidato. 
 
5. DO RECURSO 
5.1 O recurso poderá ser enviado por e-mail à Coordenação de Registros Escolares de Graduação 
(proficiencia.rv@ifgoiano.edu.br) dentro do prazo previsto no cronograma I.  
5.2 Não serão aceitos pedidos de recurso enviados fora do prazo. 
5.3. Os recursos serão avaliados pelos membros da banca avaliadora que deverá emitir parecer dentro 
do prazo de até 3 (três) dias úteis a contar da data da apresentação do recurso. 
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6. DO RESULTADO FINAL 
6.1.  Os  resultados  serão  publicados  no  site  www.ifgoiano.edu.br/rioverde, conforme  cronograma 
descrito no edital. 
Parágrafo único - O estudante que não obtiver nota mínima de 7,0 (sete) deverá cursar a disciplina 
de forma regular e não poderá requerer novo Exame de Proficiência naquela disciplina.  

6.2. A nota obtida no Exame de Proficiência, do aluno aprovado, será registrada no Histórico Escolar 
e dispensará o mesmo de cursar a disciplina correspondente. 
6.3. Para a Avaliação Oral (eliminatória), não será concedida vista, revisão ou recontagem de pontos. 
6.4. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Diretoria de Ensino do Campus Rio Verde 
do IF Goiano. 

 
 

Rio Verde, 15 de fevereiro de 2021. 
 
 
 

 
 
 
Lia Raquel de Souza Santos Borges            Fábio Henrique Dyszy 
Gerente de Ensino de Graduação                          Diretor de Ensino 
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ANEXO I 

 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA EXAME DE PROFICIÊNCIA 

 
 

Eu,     aluno(a)  regularmente

 

matriculado  no  curso 
 

,  matrícula                                                            ,
 

solicito a inscrição no  EXAME  DE  PROFICIÊNCIA,  conforme  Edital  de  Proficiência  Nº  01/2021,  para a(s) 
 

disciplina(s) e respectivo(s) código(s): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs. Estou ciente de que o Exame de Proficiência será realizado conforme descrito na Seção IX, Artigos 92 ao 102 
do Regulamento dos Cursos de Graduação, do IFGoiano 

 
Rio Verde,             /            /   
 
 

_______________________________________ 
       Assinatura do (a) discente 

 
____________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO PARA EXAME DE PROFICIÊNCIA   EDITAL Nº  01/2021 

Nome do aluno: 
 
 
Curso:  
 
 

Matrícula: 

 
Rio verde            /            /  ____ 

 
 ____________ 
 

Coordenação de Registros Escolares de Graduação 
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ANEXO II 
 

Requerimento de Alegada Proficiência 
 
 

Eu, _________________________________________________________, aluno(a) regularmente 

matriculado(a) do curso de ________________________________________ matrícula 

______________________,  alego ter os conhecimentos teóricos e práticos necessários, 

compatíveis com as ementas descritas nas unidades curriculares da(s) disciplina(s) que solicito o 

exame de proficiência. Declaro ainda que não fui reprovado nas disciplinas que solicito o exame de 

proficiência, bem como afirmo possuir coeficiente de rendimento igual ou maior que 7,0 (sete). 

 

 

Rio Verde, ______/______/__________. 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do(a) discente 
 

 


