
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
Conselho Diretor - Campus São João dos Patos

RESOLUÇÃO Nº 4/2021 DE 2 DE AGOSTO DE 2021

Aprova a Instrução Norma va que dispõe sobre os

procedimentos para a realização de

subs tuição/permuta de aulas, reposição de aulas

não ministradas e outros assuntos correlatos no

âmbito do IFMA-Campus São João dos Patos

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, CAMPUS
SÃO JOÃO DOS PATOS, no uso de suas atribuições consagradas na Resolução CONSUP N° 124, de 10 de dezembro de 2018, com base na Portaria N° 5.446

de 18 de novembro de 2020, publicado no D.O.U. de 19 de novembro de 2020; e,

considerando o Art. 7° da Resolução CONSUP N° 124, de 10 de dezembro de 2018;

considerando a decisão do plenário deste Conselho Diretor na 2ª Reunião Ordinária de 05 de julho de 2021;

considerando o que consta no processo nº 23249.096036.2019-91.

        RESOLVE

Art. 1º APROVAR a Instrução Norma va Docente n°02/2019 que dispõe sobre os procedimentos para a realização de subs tuição/permuta de aulas,

reposição de aulas não ministradas e outros assuntos correlatos no âmbito do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus

São João dos Patos, conforme documento em Anexo.

(assinado eletronicamente)

Renato Darcio Noleto Silva

Presidente

INSTRUÇÃO NORMATIVA DOCENTE Nº 04/2021

Art. 1° Normatizar os procedimentos que os docentes devem adotar para a realização de substituição/permuta programada de aulas e

reposição de aulas não ministradas para os cursos técnicos e superiores do IFMA – Campus São João dos Patos.

Art. 2° Em caso de ausência do docente ou outras particularidades, a reposição de aula deverá ser realizada conforme esta normativa.

Art. 3° As ausências que ocorrerem por motivações diferentes de casos fortuitos, força maior, substituição ou permuta de aula deverão ser

justificadas seguindo os procedimentos já estabelecidos pela legislação vigente e outros instrumentos institucionais.

Art. 4° Considera-se permuta programada uma troca de horários de serviço (aula) entre dois professores do mesmo agrupamento de

turma, ou seja, trata-se de uma troca de aulas, de disciplinas diferentes, na mesma turma. 

§ 1º Neste caso não há lugar à marcação de falta, tendo em vista que o docente trocou o horário de serviço (aula) com outro. A aula

prevista será lecionada em outro momento conforme decorre a permuta.

Art. 5° Considera-se substituição programada o acordo entre dois docentes de uma mesma turma para que um deles assuma os horários

do docente que se ausentará das suas aulas. 

§ 1º Na substituição, a aula é ministrada por outro professor que lecione na mesma turma. Neste caso, a aula deverá ser registrada e

assinada pelo docente substituto.

§ 2º O professor subs tuto não é obrigado a ceder seu horário para que o professor ausente reponha sua aula.

Art. 6 O DEN ficará incumbido de elaborar relatórios mensais de todas as substituições/permutas realizadas pelos docentes, bem como de

dar publicidade dos mesmos a todos os servidores do campus através do e-mail institucional. 

§ 1º A qualquer tempo, os relatórios de que trata o caput do artigo poderão ser objeto de apreciação pelo Conselho Diretor (CONDIR) do

campus.

Art. 7. Para os casos de substituição/permuta programada de aulas, o requerimento deverá ser feito através de um formulário devidamente

preenchido – em duas vias e assinado pelos docentes envolvidos – de acordo com o Anexo I (para o caso de substituição) ou Anexo II

(para o caso de permuta) desta normativa e entregue para o Chefe do Departamento de Ensino (DEN) com uma antecedência mínima de

3 (três) dias úteis antes da aula a ser ministrada.

§ 1º O Chefe do DEN terá um prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da entrega da solicitação, para analisar, aprovando ou

desaprovando a referida substituição/permuta de aulas. Em caso de desaprovação o DEN deverá apresentar justificativa para tal decisão.



§ 2º O requerimento que não for atendido pelo DEN no prazo definido no parágrafo 1º deste artigo será considerado automaticamente

validado.

§ 3º Aprovada a solicitação, o DEN deverá informar aos Coordenadores de curso, para que estes informem às turmas das

substituições/permutas programadas de aulas.

§ 4º Não é necessário instruir processo no protocolo para ausências decorrentes de substituição/permuta de aulas. Entretanto, é de

responsabilidade do docente interessado receber a anuência do Chefe do DEN para a realização da substituição/permuta através da

assinatura do Chefe do Departamento no formulário constante no Anexo I ou II (conforme o caso) desta Instrução Normativa, que deverá

ser preenchido em duas vias, uma para o docente e uma para o DEN.

§ 5º Para os casos de substituição programada, além do formulário constante no Anexo I desta Instrução Normativa o docente solicitante

deverá preencher e anexar junto à solicitação o Requerimento de Reposição de Aula (Anexo III desta normativa), com uma proposta de

compensação das aulas que não serão ministradas na data prevista pelo calendário oficial da instituição

§ 6º A compensação de aulas deverá sempre ser realizada no máximo até o mês subsequente ao da ocorrência da ausência, conforme

estabelecido pelo Art. 44 – inciso II da lei nº 8.112.  

Parágrafo único: Em caso de ausência do docente substituto, a substituição será considerada cancelada e o déficit incidirá sobre o

docente substituído responsável pelo horário, cabendo ao mesmo realizar uma nova proposta de reposição.

Art. 8. As ausências por casos fortuitos ou de força maior deverão ser informadas ao DEN via e-mail institucional e/ou telefone o mais

rápido possível, sendo devidamente justificadas (preferencialmente com comprovações) pelo docente até o segundo dia útil após o retorno

às suas atividades por meio de abertura de processo via protocolo direcionado ao Chefe do Departamento.

§ 1º O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não seriam possíveis evitar ou impedir, segundo o artigo

393 do Código Civil.

§ 2º As reposições de aulas por casos fortuitos ou de força maior deverão ser solicitadas pelo docente ao DEN a partir do preenchimento e

anexação do Requerimento de Reposição de Aula (Anexo III desta normativa) ao processo de que trata o caput deste artigo.

§ 3º O DEN terá um prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da protocolização do processo, para analisar o caso e aprovar/desaprovar a

justificativa de ausência e o requerimento de reposição de aulas. Em caso de desaprovação o DEN deverá apresentar parecer justificando

tal decisão.

Art. 9. Por reposição de aula entende-se a compensação pelo docente de uma aula que, por qualquer razão, não foi ministrada na data

prevista no calendário oficial da instituição

Art. 10. A reposição de aulas deverá ser programada também com a anuência da turma envolvida.

§ 1º O professor que solicitar a reposição deverá acordar com toda a turma a data e o horário da reposição.

§ 2º A anuência de que trata o caput deste artigo deverá ser atestada por meio da rubrica de um dos representantes eleitos da turma na

coluna “Aceite da Turma” constante no formulário de Requerimento de Reposição de Aulas (Anexo III desta Instrução Normativa).

Art. 11. Recomenda-se que nas situações de substituição, permuta ou reposição não haja, preferencialmente, atividade avaliativa de

nenhum dos docentes envolvidos.

Art. 12. As ausências dos docentes que seguirem estes procedimentos deverão ser registradas pelo DEN na folha de ponto com o código

0063 (falta justificada por decisão administrativa), registrando-se também as devidas reposições.

Art. 13. A guarda e o arquivamento dos formulários preenchidos referentes às substituições e permutas realizadas ficarão sob a

responsabilidade do Departamento de Ensino (DEN).

Art. 14. As reposições de aula são um direito do discente, previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei nº 9.394/96),

uma vez que a carga horária do componente curricular deverá ser cumprida, conforme estabelece a ementa da disciplina dentro do Projeto

Pedagógico de Curso.

Art. 15. Estas orientações não substituem o conhecimento e a leitura atenta da legislação pertinente pelos(as) servidores(as).

Art. 16. Os casos omissos deverão ser resolvidos com o DEN que, em caso de dúvidas, deverá consultar a Diretoria de Desenvolvimento

do Ensino (DDE). Persistindo as dúvidas a Direção Geral (DRG) do campus poderá ser consultada.

Art. 17. Essa Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

São João dos Patos, 02 de Agosto de 2021

Renato Darcio Noleto Silva

Diretor Geral



Instrução Normativa Docente Nº 04/2021
ANEXO I

FORMULÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO

Ao Chefe do Departamento de Ensino.                    

Professor(a) solicitante:______________________________

Objeto da solicitação: Substituição programada de aulas.
SUBSTITUIÇÃO

Nº Disciplina Curso/Ano/Turno Data Horário
Professor(a)
substituto(a)

Disciplina
substituta

Rubrica do(a)
substituto(a)

1
2
3
4
5

Justificativa:_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

São João dos Patos, _____ de ____________________ de 20_____

                         ______________________________________________

Assinatura Professor(a) Solicitante

Recebido: ___________________________________________ Data/hora:____________________

Parecer do Chefe do DEN:
Substituição aprovada pelo Departamento?   (    ) Sim      (    ) Não

Justificativa:____________________________________________________________________________________________________________

Data/hora: _____/______/_______ - ______:______      Assinatura: _______________________________________________________________



Instrução Normativa Docente Nº 04/2021
ANEXO II

FORMULÁRIO DE PERMUTA DE AULAS

Ao Chefe do Departamento de Ensino.                    

Professor(a) solicitante:________________________________

Objeto da solicitação: Permuta programada de aulas.
PERMUTA DE AULAS

Nº Curso/Ano Turno Disciplina
Data / Horário
Oficial da Aula

Data / Horário da
Permuta

Professor(a)
Permutante

Disciplina
Permutante

Rubrica do(a)
Permutante

1
2
3
4
5

Justificativa:______________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

São João dos Patos, _____ de ____________________ de 20_____.

                       ______________________________________________

Assinatura Professor(a) Solicitante

Recebido: ___________________________________________ Data/hora:____________________

Parecer do Chefe do DEN:
Permuta aprovada pelo Departamento?   (    ) Sim      (    ) Não

Justificativa:____________________________________________________________________________________________________________

Data/hora: _____/______/_______ - ______:______      Assinatura: _______________________________________________________________
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