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 APRESENTAÇÃO 

 

Com o objetivo de estabelecer um maior vínculo entre Escola e 

Família, as Coordenações de Ensino dos Cursos Técnicos integrado ao 

Ensino Médio, em parceria com a Coordenação de Políticas Estudantis, 

apresentam o Manual do Aluno, que aborda assuntos administrativos e 

pedagógicos inerentes à estrutura e ao funcionamento da Escola Agrícola 

de Jundiaí, neste ano em curso. 

 

HISTÓRICO 
 

A Escola Agrícola de Jundiaí foi criada pela lei Nº 202, de dezembro 

de 1949, como "Escola Prática de Agricultura", com localização na antiga 

Fazenda Jundiaí, distante 3 Km da sede do município de Macaíba, e a 25 

Km de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Por força do Decreto Nº 

61.162, de 16 de agosto de 1967, foi incorporada à Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, passando posteriormente à denominação de 

Colégio Agrícola de Jundiaí – CAJ. Com a Resolução Nº 006/2002 – 

CONSUNI, de 16 de agosto de 2002, que aprovou modificações e 

alterações no Regimento Geral da UFRN, a Unidade recebe a atual 

denominação de ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ. Em 19 de dezembro de 

2007, através da Resolução Nº 11/2007 – CONSUNI, a Escola Agrícola de 

Jundiaí passou da condição de Órgão Suplementar para Unidade 

Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias, integrada à estrutura 

acadêmica e administrativa da UFRN. A ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ – 

EAJ – é definida como unidade das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão em Ciências Agrárias, e visa a integração entre as suas várias 

subáreas de conhecimento mediante aperfeiçoamento do ensino 

prestado, o que requer estruturação de bases e grupos de pesquisas 

voltados especialmente ao desenvolvimento tecnológico das cadeias 

produtivas agroalimentares e agroindustriais. À médio e longo prazos será 

um Centro de Excelência em Ciências Agrárias, o que requer a implantação 

de novos cursos de formação tecnológica em níveis médio, de graduação e 

de pós-graduação na mesma área de conhecimento. 
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1. Horário das aulas 
 

 

 

 

 

 

 

2. Direitos e deveres do(a) estudante da EAJ/UFRN 

2.1. Direitos do(a) estudante: 

 Receber educação de qualidade; 

 Ser tratado com respeito, atenção e civilidade pelos colegas e 

servidores da instituição; 

 Receber informações sobre o material de aula e fardamento 

escolar; 

 Receber livros didáticos adotados pelo MEC; 

 Dar ciência, das dificuldades encontradas no seu dia a dia, aos 

Coordenadores de cursos e profissionais lotados na Coordenação de 

Políticas Estudantis (COPE); 

 Organizar e participar de entidades estudantis; 

 Promover eventos com a autorização da diretoria e Coordenações 

de cursos;  

 Ser considerado e valorizado em sua individualidade; 

 Ser respeitado em suas convicções, sem preconceitos; 

 Participar de atividades pedagógicas, desportivas, culturais, 

científicas, tecnológicas e recreativas promovidas na e pela 

EAJ; 

 Utilizar com civilidade instalações e equipamentos da 

EAJ;  

 Utilizar orientação educacional fornecida pela EAJ; 

 Solicitar a intervenção da segurança dentro da 

EAJ; 

Turno Início Término 

Matutino 7h15 11h15 

Vespertino 13h15 17h15 

Noturno 18h45 22h15 
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 Votar e ser votado; 

 Sugerir melhorias para a EAJ; 

 Recorrer das decisões da coordenação em até 5 dias úteis; 

 Requerer segundas chamadas, dentro do prazo de até 03 dias úteis, 

a contar do dia de realização da prova, comprovando, através de 

atestado médico e/ou declarações, a real necessidade de perda da 

avaliação; 

 Receber respostas da coordenação de ensino/curso em um prazo 

de até 03 dias úteis para deferir ou não o pedido; 

 Solicitar à Coordenação do curso a revisão de provas no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis após a publicação; 

 Recorrer à Coordenação do curso sobre a decisão negativa da 

revisão de provas (Res. 164/90 CONSEPE), desde que 

considerados os prazos para solicitação. 

2.2 Deveres do(a) estudante: 

 

 Usar uniforme escolar adequado a cada atividade específica: 

Uniforme diário, uniforme para prática de Educação física, trajes 

específicos para aulas práticas em laboratórios; 

 Zelar pelo patrimônio público; 

 Identificar seus pertences e materiais escolares, responsabilizando-

se por eles; 

 Comunicar à coordenação se está fazendo algum tratamento 

de saúde, se utiliza algum medicamento ou se possui algum 

tipo de alergia; 

 Apresentar cartão de vacina atualizado; 

 Cumprir os horários de aula e de refeição; 

 Comunicar aos responsáveis e comparecer às reuniões 

marcadas pelas coordenações; 

 Responder por dano ou prejuízo causado ao patrimônio público; 

 Devolver ou restituir, quando for o caso, à escola os livros 

didáticos no final do período letivo; 

 Manter a boa convivência com os demais colegas e com 

professores, bolsistas e funcionários da EAJ; 
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 Comunicar imediatamente, se possível, por escrito, qualquer 

irregularidade verificada nas dependências internas e externas da 

EAJ; 

 Comunicar ausências e faltas às Coordenações de cursos, 

trazendo atestados e/ou documentos que justifiquem em tais 

situações, no prazo máximo de 48h; 

 Acessar o Sistema Acadêmico (SIGAA), sistematicamente, 

mantendo-se atualizado quanto a seu desempenho acadêmico. 

 

3. Fardamento Escolar – Portaria 019/13-EAJ 

O fardamento escolar, composto por calça jeans azul, tênis preto ou 

branco e camisa branca com logomarca da EAJ, é de uso obrigatório para 

todos os estudantes. Além desse uniforme diário, outros modelos são 

adotados de acordo com as atividades específicas de cada curso, tais 

como: jaleco ou bata (branca ou azul) e bota de borracha (branca ou 

preta) para as aulas práticas e de laboratório; e short azul em helanca e 

camiseta branca, ambos com a logomarca da escola, para as aulas de 

Educação Física. Tais produtos são comercializados na Cooperativa da EAJ. 

O aluno deverá apresentar-se sempre adequadamente uniformizado para 

as aulas e outras atividades acadêmicas, garantindo, assim, a sua 

identificação e a segurança nos ambientes da escola. Os alunos 

concluintes, por sua vez, poderão confeccionar um fardamento 

diferenciado em conformidade com as coordenações de cursos, 

respeitando as cores da EAJ (azul, branco, amarelo e verde) e as 

logomarcas devidamente institucionalizadas. 

 

4. Secretaria Escolar e Sistema Integrado de Gestão de 
Atividades Acadêmicas - SIGAA 

O SIGAA foi desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN) com o intuito de integrar as atividades acadêmicas da 

instituição e disponibilizá-las através da internet. Com isso, buscou-se 

facilitar a interação entre o docente e o aluno, além da gestão das 

atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão desenvolvidos pela instituição. 
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Essa ferramenta é hoje amplamente utilizada pela UFRN e já foi adotada 

por várias outras universidades federais, a exemplo da UFERSA. 

O sistema possibilita ao aluno acompanhar sua vida acadêmica 

diariamente e, inclusive, interagir com o professor, tirando dúvidas, 

enviando e recebendo trabalhos e arquivos de aula, através da internet. É 

possível também realizar matrícula online, emitir comprovante de 

matrícula, emitir boletim escolar (apenas para alunos do Ensino Médio), 

emitir histórico, emitir declaração de vínculo, consultar calendário e 

índices acadêmicos, examinar estrutura curricular do curso, realizar 

renovação ou empréstimo de livros com a biblioteca, cadastrar-se para 

concorrer a bolsas disponibilizadas pela instituição, participar de chats e 

fóruns de discussão de assuntos escolares com outros alunos do curso ou 

mesmo com o professor. 

É aconselhável que os pais acompanhem a vida acadêmica dos seus 

filhos, uma vez que essas informações serão disponibilizadas ao aluno, a 

partir de cadastro no site www.sigaa.ufrn.br. Para ter acesso a ele, o aluno 

deverá criar um login (nome de usuário que o identifica no sistema) e 

definir uma senha de acesso. 

Equipe da Secretaria Escolar: 

Secretária: Maria Ermínia do Nascimento 

Assistente administrativo: Romoaldo Marroque Torres  

4.1. Renovação de Matriculas 

 A renovação de matricula acontece uma vez por ano durante as 
duas primeiras semanas de aula, basta o responsável (técnico integrado) 
ou o aluno (subsequente) comparecer na secretaria da escola. 

4.2. Exame de seleção 

O processo seletivo acontece de acordo com edital lançado pela 

comperve no mês de setembro para ingresso no ano seguinte. O 

candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos 

exigidos no Edital. O candidato poderá optar por, no máximo, dois cursos 

(1ª e 2ª opções) na mesma modalidade (integrado ou subsequente). O 

candidato poderá escolher, dentre os locais discriminados a seguir, aquele 

onde deseja realizar as provas: Caicó (CERES I), Natal ou Touros. Na Prova 

Objetiva, o candidato será avaliado por sua capacidade de leitura e 

http://www.sigaa.ufrn.br/
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interpretação de textos, incluindo tabelas, gráficos e mapas, 

conhecimento do mundo, além de resolução de problemas. A Prova 

Objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, será constituída de 

questões em nível de Ensino Fundamental, nas disciplinas de Português, 

Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática. Os candidatos 

classificados, independentemente do semestre letivo de entrada, deverão 

efetuar suas matrículas em local e prazo estabelecidos em Edital de 

Matrícula e Remanejamento para Candidatos Classificados no Processo 

Seletivo. 

 

5. Coordenação de Políticas Estudantis - COPE 

A Coordenação de Políticas Estudantis tem como missão promover 

as políticas assistenciais de inclusão, permanência e êxito destinadas aos 

discentes, dando suporte à comunidade acadêmica nos aspectos 

psicossocial, pedagógico e de saúde, comprometendo-se com a justiça 

social, a democracia e a cidadania.  

Os Setores subordinados à COPE são: Setor de Serviço Social, Setor 

de Psicologia, Setor Pedagógico, Setor de Saúde. Além desses setores, a 

COPE é responsável pela gestão do serviço permanente de Residência 

Estudantil da EAJ 

 

Coordenadora: Nazaré Moraes 

Assistentes sociais: Jéssica Maia e Nazaré Moraes 

Pedagoga: Laura Medeiros Souto 

Psicóloga: Julianne Dantas de Oliveira Pimentel 

Assistentes de aluno: Dênison Kamilla, Marcos, Paulo, Ranier, Silvana; 

Assistente Administrativo: Diego Moura Benício 

Bolsistas: Carolin e Aliadne 

 

O horário de funcionamento da COPE: das 7h ás 12h e das 13h às 17h. 

Contatos: 3342-2297 ramal 227 (Telefone Fixo), 99229-6471 

(Coordenadora), 99193-6249 (Pedagogia), 99474-6740 (Serviço 

Social/Psicologia), Setor de Saúde (3342-2297 ramal 213/ 99229-6482; 

assistente de alunos (99480-6841),  

E-mail: uae.eaj@gmail.com.,  

mailto:uae.eaj@gmail.com
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Página no facebook: facebook@cope.eaj 

5.1.  Setor de Serviço Social 

O Setor de Serviço Social tem como objetivo atender as demandas 

socioassistenciais ao discente no âmbito da EAJ, a fim de contribuir para a 

inclusão, permanência e êxito dos alunos matriculados nos cursos 

técnicos, de graduação e de pós-graduação. 

O Serviço Social operacionaliza a política de Assistência Estudantil 

no Campus Macaíba, voltada para os três níveis de ensino. 

 

5.1.1. Programa de Benefícios e Bolsas de Assistência Estudantil 

Amparo legal:  

Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010 - PNAES; 

Resolução nº169/2008 – CONSEPE 

Resolução nº 026/2009 – CONSAD 

Resolução no 021/2012-CONSAD 

Resolução No 020/2016-CONSAD, alterada pela Resolução No 061/2017-

CONSAD, de 16 de novembro de 2017. 

Periodicidade de Concessão: Semestral 

Processo de renovação: 

Cursos técnicos subsequentes – Renovação a cada semestre letivo 

Cursos técnicos integrados – Renovação uma vez ao ano letivo 

Processo Seletivo de Concessão e/ou Renovação: Regido por edital – 

procedimentos e critérios de acesso/permanência no programa. 

Etapas – solicitação (SIGAA), entrevista, avaliação/parecer, resultados. 

Modalidades de Auxílios: 

Auxílio Residência Estudantil EAJ – para alunos que residem fora da área 

metropolitana de Natal; 

Bolsa Auxílio Moradia Estudantil – para alunos oriundos de municípios 

que estão fora da área metropolitana de Natal; 

Bolsa Auxílio Transporte Estudantil – para alunos que residem nos 

municípios dentro da área metropolitana de Natal; 

Auxílio Alimentação Estudantil: para alunos que residem nos municípios 

dentro da área metropolitana de Natal. 
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Critérios para concessão e renovação dos benefícios/bolsas: 

 Participar do processo seletivo realizado pelo Serviço Social da 

COPE, mediante solicitação e apresentação de documentos no 

SIGAA e de entrevista; 

 Enquadrar-se na condição de aluno em vulnerabilidade 

socioeconômica, que apresenta renda familiar per capita igual ou 

inferior a um salário mínimo oficial, exceto para o auxílio 

alimentação estudantil, cuja renda familiar per capita exigida é de 

1,5 salário mínimo vigente; 

 Ser aluno regularmente matriculado nos cursos técnicos da EAJ; 

 Apresentar desempenho acadêmico e disciplinar satisfatório a 

partir do semestre de concessão da bolsa. 

5.2. Setor de Saúde  

 O Setor de Saúde tem a missão de oferecer atendimento básico à 

saúde para a comunidade acadêmica da EAJ.A principal ação da equipe 

está relacionada às campanhas de educação em saúde que abordará 

diversas temáticas e terá como público alvo principal os educandos.  

 As Ações Assistenciais visam executar procedimentos e condutas de 

assistência ambulatorial básica à saúde nas áreas médicas e de 

enfermagem de acordo com a regulamentação sanitária, os recursos 

disponíveis e da regulamentação da prática profissional, além de prestar 

os primeiros socorros em casos de acidentes, urgências e emergências 

médicas. 

 O atendimento médico oferecido está inserido na área de Clínica 

Geral, sendo realizado por agendamento ou demanda espontânea. O 

atendimento de enfermagem é realizado por demanda espontânea. 

Equipe: Artur Quintiliano-Médico; Marta Pinheiro e José Pinheiro- 

Enfermeiros;  Elaine Nascimento e Ana Maria Lopes- Aux. De Enfermagem. 

Horário de Funcionamento: Segunda à sexta-feria das 07:00hs às 16:00 

hs; 

Contatos: Ramal 213; institucional (84)99229-6482 E-mail: 

setorsaudeeaj@gmail.com 
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5.3. Setor Pedagógico  

 O setor pedagógico tem por finalidade contribuir para que o aluno 

permaneça na EAJ e tenha êxito no seu processo acadêmico. Para tanto, 

atende o estudante e assessora às coordenações de cursos, professores e 

outros profissionais da escola no que se refere às situações de ordem 

metodológica, didática e interpessoal para um processo pedagógico 

eficaz. 

5.4. Setor de Psicologia  

 O setor de Psicologia tem como objetivo acompanhar o aluno em 

demandas afetivas e emocionais contribuindo para o seu desenvolvimento 

integral e sucesso acadêmico. Também atua no contexto de ensino-

aprendizagem auxiliando ao aluno, professores e demais profissionais da 

instituição. 

 

 6. COOPERATIVA ESTUDANTIL (COOPEAJ) 

 A Cooperativa dos Alunos da Escola Agrícola de Jundiaí – COOPEAJ, é 

uma 

instituição que foi criada com os seguintes objetivos: educar os alunos 

dentro dos princípios do cooperativismo e servir de instrumento 

operacional dos processos de aprendizagem, como componente curricular 

da metodologia do ensino técnico agropecuária; Apoiar a escola em sua 

ação educativa, integrando suas atividades ao currículo, fornecendo a 

prática e a fixação de conhecimentos necessários à formulação integral do 

técnico; Promover a defesa econômica dos interesses comuns, 

objetivando a aquisição de material didático e insumos, em geral, 

necessários ao exercício de conveniência do ensino e do interesse dos 

associados; Celebrar convênios com instituições públicas e/ou privadas, 

para capacitação e aperfeiçoamento de seus cooperados, bem como 

daqueles que necessitem adquirir conhecimentos nas áreas de 

agropecuária, agroindústria e informática; Prestar assessoria, consultoria e 

assistência técnica a terceiros, com a participação de cooperados, sob a 

orientação de professores, quando couber.  

Diretoria: 

 Cosme Jales de Oliveira (professor coordenador) 
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 Damião Ferreira da Silva Neto (presidente) 

 Abner Crispim Batista (vice-presidente) 

 Francisca Ruth Andrade da Costa (primeira secretária) 

 Larissa Barbosa do Nascimento (conselheira fiscal) 

 Geanne Karla da Silva Santos (conselheira fiscal) 

 Mariana Geíse Barbosa Ferreira (conselheira fiscal) 

 Brenda Adelino de Macêdo Campelo (conselheiro fiscal suplente) 

 Cláudia Larissa Bernardo da Silva (conselheira fiscal suplente) 

 Inácio Lucas Felipe de Assis (conselheira fiscal suplente) 

 Serviços: 

 Fichas: 

 Os tickets são vendidos na sede da COOPEAJ no valor de R$7,00 

reais, subsidiados R$3,00 reais, para as refeições no Restaurante 

Universitário da Escola Agrícola de Jundiaí, das 10h00min. às 12h50min., 

de segunda a sexta. 

 Produtos vendidos: 

 Na COOPEAJ há comercialização de produtos avícolas, tais como: 

ovos de galinha, ovos de codorna e aves abatidas. Levando em 

consideração a necessidade e procura de produtos de higiene, a COOPEAJ 

também comercializa produtos de higiene coletivos e pessoais. O 

uniforme da escola é revendido na Cooperativa para os alunos 

regularmente matriculados na EAJ. O fardamento consiste, desde as botas 

(dependendo do curso), até o fardamento de educação física. 

 

7. GRÊMIO ESTUDANTIL 

É o órgão máximo de representação dos estudantes de nível 

médio e técnico da Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ), fundado em 8 de 

novembro de 1953 e com sede neste estabelecimento de ensino 

localizado na cidade de Macaíba-RN. Possui em seu nome a homenagem 

ao Professor Rivaldo D’Oliveira, professor de destaque na história da EAJ. 

O Grêmio tem por objetivo: 

1. Representar condignamente o corpo discente; 

2. Defender os interesses individuais e coletivos dos alunos da Escola; 

Incentivar a cultura literária, artística e desportiva de seus membros; 
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3. Promover a cooperação entre administradores, funcionários, 

professores e alunos no trabalho escolar, buscando seus 

aprimoramentos; 

4. Realizar intercâmbio e colaboração de caráter cultural e educacional 

com outras instituições de caráter 

educacional; 

5. Lutar pela democracia permanente na 

escola, através do direito de participação nos 

fóruns internos de deliberação da escola; 

6. Reivindicar junto à comunidade estudantil 

a manutenção e zelo do ambiente escolar como um todo. 

 

8. CURSOS TÉCNICOS 

Na Unidade Especializada em Ciências Agrárias – EAJ, os cursos 

técnicos são ofertados em duas modalidades: 

 Integrado ao Ensino Médio: Para os alunos que concluíram o Ensino 

Fundamental e desejam cursar uma formação técnica 

profissionalizante integrada a formação do ensino médio, finalizando 

em três anos. 

 Subsequente: Para alunos que já concluíram o Ensino Médio e 

desejam cursar uma formação técnica, finalizando em dois anos. 

8.1. Curso Técnico em Agropecuária 

O curso Técnico em Agropecuária é voltado para a formação de 

profissionais que atuam nas atividades agrícolas e zootécnicas. As 

disciplinas oferecidas pelo curso envolvem, entre outros conceitos, os de 

economia rural, noções elementares de biologia e agricultura, técnicas de 

administração de agronegócios e criação de animais.  

A Unidade dispõe de setores produtivos de aplicação técnica para as 

espécies como bovinos, suínos, aves, abelhas, peixes, caprinos, ovinos, 

além de áreas de plantio de fruteiras, culturas anuais e hortaliças, bem 

como laboratórios, equipamentos e insumos voltados à complementação 

dos estudos.  

O Técnico em Agropecuária é habilitado para desenvolver 

atividades como autônomo e/ou como colaborador de instituições 
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públicas e privadas. É um agente de mudanças no setor agropecuário e 

necessita apresentar uma postura pessoal e profissional que harmonize 

produção e qualidade de vida. Em função das competências técnicas 

adquiridas, o profissional formado pela EAJ pode atuar em qualquer etapa 

da cadeia produtiva agropecuária, seja no fornecimento de recursos 

produtivos – venda de insumos, venda de máquinas e equipamentos, 

prestação de serviços, crédito rural – seja na produção agrícola/zootécnica 

propriamente dita e na comercialização dos respectivos produtos. 

 Corpo Docente: 

Adauto Chiamenti; 

Afrânio César de Araújo; 

Apolino José Nogueira da Silva; 

Cosme Jales de Oliveira; 

Elisanie Neiva Magalhães Teixeira (Vice coordenadora); 

Francisco Dutra de Macedo Filho; 

Jorge dos Santos Cavalcanti; 

José Reinaldo Picanço; 

José Roberto Barbosa Braz; 

Julio Gomes Junior; 

Luiz Eduardo de Souza Fernandes da Silva; 

Mario Cardoso de Albuquerque Neto (Coordenador); 

Ricardo Alencar da Silva; 

Robson Alexsandro de Sousa; 
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Curso Técnico em Agropecuária (Integrado) 

Disciplina Professor 

Agricultura Orgânica 60 horas 

Avicultura 60 horas 

Bovinocultura   60 horas 

Caprinovinocultura   60 horas 

Construções Rurais 60 horas 

Cooperativismo e Extensão Rural   60 horas 

Culturas Anuais 60 horas 

Economia e Administração Rural 60 horas 

Equideocultura   60 horas 

Fitossanidade 60 horas 

Forragicultura   60 horas 

Fruticultura 60 horas 

Gestão Agroambiental 30 horas 

Irrigação e Drenagem 60 horas 

Manejo de Solo 60 horas 

Mecanização Agrícola 60 horas 

Nutrição e Alimentação animal 60 horas 

Olericultura 60 horas 

Planejamento Agropecuário 60 horas 

Redação Técnica 60 horas 

Suínocultura   60 horas 

Tópicos de Direito 60 horas 

Topografia 60 horas 

Ensino Médio 2.040 horas 

TOTAL  3.390 horas 
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 Curso Técnico em Agropecuária (Subsequente) 

Disciplina Carga Horária 

Agricultura Orgânica  60 horas 

Avicultura  60 horas 

Construções Rurais  60 horas 

Cooperativismo e Extensão Rural  30 horas 

Culturas Anuais  60 horas 

Economia e Administração Rural  30 horas 

Fitossanidade  60 horas 

Forragicultura  30 horas 

Fruticultura  60 horas 

Gestão Agroambiental  30 horas 

Introdução à Pesquisa Científica  30 horas 

Irrigação e Drenagem  60 horas 

Manejo de Solo  60 horas 

Mecanização Agrícola  60 horas 

Olericultura  60 horas 

Planejamento Agropecuário  45 horas 

Redação Técnica  60 horas 

Tópicos de Direito  60 horas 

Topografia  60 horas 

Zootecnia I  45 horas 

Zootecnia II  90 horas 

Zootecnia III  90 horas 

TOTAL 1.200 horas 
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8.2. Curso Técnico em Agroindústria 

A atuação profissional do Técnico em 

Agroindústria engloba indústrias de alimentos, 

empresas agrícolas e agroindústria regionais, 

consultoria e assessoria técnica na prestação 

de serviços, na representação e vendas 

técnicas, podendo exercer também suas 

atividades em assentamentos rurais, 

associações e cooperativas de produtores, 

ONGs, empresas de assistência técnica e 

extensão rural, serviço público e como 

empreendedor. 

O Curso Técnico em Agroindústria da EAJ dispõe de diversos 

laboratórios de Ensino, Pesquisa e Extensão, além da atuação integrada 

com os setores produtivos da Escola (pomar, horta, estábulo). O Curso 

também dispõe de 2 salas de aulas teóricas. Os Laboratórios do Curso são: 

Unidade de Processamento de Frutas e Hortaliças, Unidade de 

Processamento de Leite e Derivados, Laboratório de Controle de 

Qualidade de Alimentos (Análises Físico-Químicas e Microbiológicas), 

Laboratório de Tecnologia do Pescado e Laboratório de Análise de 

Alimentos e Produtos de Abelhas. 

 

 Corpo Docente: 

Ana Paula Costa Câmara (Vice coordenadora); 

Afrânio Cesar de Araújo; 

Claudia Souza Macedo;  

Eronilson Vieira da Silva; 

Fabio Magno da Silva Santana; 

Gunthineia Alves de Lira; 

Herika Mylena Medeiros de Queiroz; 

Jose Barros da Silva; 

Lucia de Fatima Araújo; 

Robson Rogerio Pessoa Coelho (Coordenador). 
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Curso Técnico em Agroindústria (Integrado) 

Disciplina Carga Horária 

Princípios de Tecnologia de Alimentos 60 horas 

Matérias – Primas Agroindustriais 60 horas 

Higiene Agroindustrial e Segurança do 

Trabalho 
120 horas 

Química e Bioquímica de Alimentos 60 horas 

Análise Físico - Química e Microbiologia de 

Alimentos 
120 horas 

Processamento de Frutas, Hortaliças, Leite e 

Derivados 
120 horas 

Processamento de Carne e Pescado 120 horas 

Tecnologia de Produtos Apícolas    90 horas 

Tecnologia de Cereais e Panificação 90 horas 

Embalagem e Análise Sensorial de Alimentos 60 horas 

Gestão e Projetos Agroindustriais 45 horas 

Instalações e Equipamentos Agroindustriais 90 horas 

Projeto Integrador TCC 60 horas 

Ensino Médio 2.040 horas 

TOTAL 3.135 horas 
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Curso Técnico em Agroindústria (Subsequente) 

Disciplina Carga Horária 

  Princípios de Tecnologia de Alimentos 45 horas 

Matérias-Primas de Origem Vegetal e 

Pós-Colheita 
45 horas 

Matérias-Primas de Origem Animal 45 horas 

Higiene Agroindustrial 45 horas 

Gestão Agroindustrial e Ambiental 45 horas 

Ciências Instrumentais 30 horas 

Matemática Instrumental 45 horas 

Análise Físico-Química de Alimentos 45 horas 

Processamento de Frutas e Hortaliças 45 horas 

Processamento de Pescado 45 horas 

Microbiologia de Alimentos 45 horas 

Ergonomia e Segurança do Trabalho 45 horas 

Tecnologia de Produtos Apícolas 45 horas 

Química e Bioquímica de Alimentos 45 horas 

Tecnologia de Cereais e Panificação 45 horas 

Processamento de Leite e Derivados 45 horas 

Tecnologia de rações 30 horas 

Processamento de Carne 45 horas 

Embalagem e Rotulagem de Alimentos 45 horas 

Tecnologia de Óleos e Gorduras 45 horas 

Projetos Agroindustriais e 

Empreendedorismo. 
45 horas 

Análise Sensorial de Alimentos 30 horas 

Instalações e Equipamentos 

Agroindustriais 
45 horas 

Práticas Profissionais Integradas 105 horas 

Projeto Integrador TCC 30 horas 

Tópicos Especiais Em Agroindústria 45 horas 

TOTAL 1.170 horas 
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8.3. Curso Técnico em Informática 

O Técnico em Informática formado pela EAJ 

desenvolve programas de computador e utiliza 

ambientes de desenvolvimento de sistemas, 

sistemas operacionais e bancos de dados. 

Adicionalmente, realiza manutenção preventiva e 

corretiva de equipamentos de informática, 

identificando os principais componentes de um 

computador e suas funcionalidades, e projeta, 

instala e configura redes de computadores e 

serviços. 

O técnico em Informática formado pela EAJ 

pode atuar em indústrias, prestadoras de serviços e 

comércio, tanto de iniciativa privada quanto pública. 

 

 Corpo Docente: 

Alessandra Mendes Pacheco Guerra Vale;  

Carlos Henrique Grilo Diniz; 

Edson Moreira Silva Neto;  

Ivan Max Freire de Lacerda (Vice Coordenador); 

Josenalde Barbosa de Oliveira;   

Leonardo Rodrigues de Lima Teixeira (Coordenador); 

Severino Paulo Gomes Neto. 
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Curso Técnico em Informática (Integrado) 

 

Disciplina Carga Horária 

  Programação de Computadores 180 horas 

Fundamentos da Computação 120 horas 

Fundamentos de Banco de Dados   90 horas 

Redes de Computadores   90 horas 

Eletrônica para Computação   60 horas 

Manutenção de Computadores   90 horas 

Análise e Projeto de 

Desenvolvimento de Software 
180 horas 

Administração de Serviços de Rede   90 horas 

Circuitos Digitais   90 horas 

Noções de Empreendedorismo e 

Integração Institucional 
120 horas 

Projeto de Desenvolvimento Web 150 horas 

Prática Profissional 150 horas 

Ensino Médio 2.040 horas 

TOTAL 3.450 horas 
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8.4. Curso Técnico em Aquicultura 

 

A criação do curso teve como base a 

significativa importância que o setor aquícola 

vem desempenhando na economia estadual, 

regional e nacional. 

O Técnico em Aquicultura atua em 

fazendas de produção e reprodução de 

organismos aquáticos, indústria de pescado, 

supermercados, fábricas de ração, empresas 

de assessoria técnica, equipamentos e 

produtos, cooperativas e associações e órgãos 

públicos ligados à área. 

 

 

 Corpo Docente: 

David Araújo Borges; 

Paulo Mario Carvalho de Faria; 

Karina Ribeiro (Coordenadora); 

Fabio Magno Da Silva Santana; 

Viviane Da Silva Medeiros; 

Dárlio Inácio Alves Teixeira; 

Tasia Moura Cardoso Do Vale;  

Fabiana Rodrigues De Arruda Câmara (Vice coordenadora); 

Rodrigo Antônio Ponce De Leon Ferreira De Carvalho. 
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Curso Técnico em Aquicultura (Integrado) 

Disciplina Carga Horária 

Administração e Elaboração de 

Projetos 
30 horas 

Aquicultura Ornamental 30 horas 

Carcinicultura  60 horas  

Construções Aquícolas  90 horas 

Criação de Répteis e Anfíbios  60 horas 

Enfermidades de Organismos 

Aquáticos 
 60 horas 

Nutrição de Organismos Aquáticos  60 horas 

Extensão Aquícola  30 horas 

 Informática  60 horas 

Limnologia e Oceanografia  60 horas 

Maricultura  60 horas 

Metodologia da Pesquisa  30 horas 

Piscicultura Marinha   30 horas 

Processamento de Pescado  60 horas 

Produção De Alimentos Vivos  30 horas 

Reprodução e Larvicultura  60 horas 

Tópicos Especiais Em Aquicultura  60 horas 

Piscicultura Continental  60 horas 

Ensino Médio 2.040 horas 

TOTAL 2.970 horas 
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Curso Técnico em Aquicultura (Subsequente) 

Disciplina Carga Horária 

Administração e Elaboração de 

Projetos 
30 horas 

Aquicultura Ornamental 30 horas 

Carcinicultura  45 horas  

Algicultura  45 horas 

Criação de Répteis e Anfíbios  45 horas 

Enfermidades de Organismos 

Aquáticos 
 45 horas 

Nutrição de Organismos Aquáticos  30 horas 

Extensão Aquícola  30 horas 

 Informática  45 horas 

Limnologia e Oceanografia  60 horas 

Malacocultura   30 horas 

Metodologia Da Pesquisa  30 horas 

Piscicultura Marinha   45 horas 

Processamento De Pescado  45 horas 

Produção De Alimentos Vivos  30 horas 

Reprodução e Larvicultura  45 horas 

Construções Aquícolas I  75 horas 

Construções Aquícolas II  60 horas 

Piscicultura Continental  30 horas 

TOTAL 795 horas 
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9. FORMAÇÃO BÁSICA (ENSINO MÉDIO) 
 

Na modalidade integrado, o aluno terá também a formação básica (ensino 

médio) atrelada as disciplinas técnicas.  Sendo elas: 

 

 

 

 

Professor Diciplina 

Aldair Rodrigues da Silva Educação Artística 

Alexandre Magno de Siqueira Marinho Matemática 

Anderson Dias Viana  Química 

André Stuwart Wayland Torres Silva Física 

Andrea Monteiro da Costa Estudos Sócio Filosóficos 

Ângela Márcia Maronez Chiamenti Biologia 

Aristotelina Pereira Barreto Rocha Geografia 

Francinete de Lima Física 

Francisco Canindé de Oliveira Matemática 

Francisco Welson Lima da Silva Língua Portuguesa 

João Maria da Cruz Educação Física 

João Paulo da Costa Evangelista Química 

Julianne Pereira dos Santos Língua Portuguesa 

Lígia Souza de Santana Pereira Educação Física 

Luiz Carlos de Oliveira Educação Física 

Maiara Juliana Gonçalves da Silva Historia 

Márcia Silva de Oliveira Geografia 

Maria Aldenora Ferreira de Menezes Orientação de Estudos 

Maria de Fátima Cesário Lucas Orientação de Estudos 

Marlê dos Santos Ricardo Junior Historia 

Rafael Borges Ribeiro dos Santos Espanhol 

Roberto Antonio Rihan Língua Inglesa 

Rosane Maria Simon Lampert Dias Biologia 

Valdemiro Severiano Júnior Matemática 

Thiago Manchini de Campos Língua Inglesa 
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10. Calendário Escolar  

O calendário escolar e horário de aulas detalhados encontram-se 

disponibilizados no site da EAJ (www.eaj.ufrn.br). Nele apresentamos 

basicamente as atividades acadêmicas, administrativas, feriados, 

períodos de avaliações escolares, e demais atividades complementares. 

10.1. Organização do ano letivo - Cursos Técnicos Integrados 

 

Período Letivo Início  Término 

1º Bimestre – 19/02/2018  30/04/2018 

2º Bimestre 02/05/2018  07/07/2018 

Recuperação Semestral 26/06/2018  07/07/2018 

Recesso Escolar - Professor 

/Alunos 09/07/2018  27/07/2018 

3º Bimestre 30/07/2018  29/09/2018 

4º Bimestre 01/10/2018  07/12/2018 

Recuperação Semestral 29/11/2018  07/12/2018 

Exame Final         10/12/2018  15/12/2018 

Conselho de Classe Final                  20/12/2018 

 

10.2.  Organização do ano letivo – Curso Técnico Subsequente 

  Período Letivo  Início  Término 

  1º Semestre             19/02/2018  07/07/2018  

  Recesso Escolar - Professor 
          09/07/2018             27/07/2018 

  /Alunos  

  2º Semestre  30/07/2018  07/12/2018  

  Exame Final  10/12/2018  15/12/2018  

  Conselho de Classe Final   20/12/2018  
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11. Educação Física e treinamento esportivo. 

A Educação Física é uma disciplina obrigatória 

do currículo escolar do Ensino Médio e/ou Ensino 

Médio Integrado, sendo ministrada no mesmo 

horário das demais aulas. Para a sua efetivação é 

necessário o uso de fardamento específico. 

Recomenda-se a apresentação de atestado médico 

para os casos de impedimentos de saúde da prática 

esportiva exaustiva, mas informamos que quando se tratar das aulas 

teóricas e de consciência corporal o aluno não será dispensado. 

Os treinamentos esportivos se constituem em atividades 

extracurriculares, portanto, são opcionais a todos os alunos da EAJ e 

ofertadas no intervalo do almoço ou em horários opostos aos das aulas 

regulares. 

 

12. Atividades externas: aulas de campo e visitas técnicas. 

A Escola Agrícola de Jundiaí, dentre as 

diversas atividades de ensino regular, oferece aulas 

de campo, eventos esportivos, científicos e 

culturais, como visitas técnicas em diferentes 

lugares do RN, e em outros estados, a partir de 

temas/vivências que são trabalhados em sala de 

aula. Para isto, a EAJ/UFRN adota um Protocolo de 

Segurança, no qual consta o Termo de Responsabilidade e Conhecimento 

de Risco do Participante, que deve ser assinado pelos pais ou 

responsáveis (em se tratando do aluno adolescente), ficando estes 

cientes da atividade e, consequentemente, autorizando a participação do 

discente no evento proposto. Em se tratando do aluno adulto, o mesmo 

assinará o referido termo. 
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13. Estágio Supervisionado  

O estágio supervisionado é parte fundamental da formação dos 
alunos. É nesse momento que os discentes têm a oportunidade de colocar 
em prática parte dos ensinamentos adquiridos nas aulas teóricas e 
práticas, bem como é o momento de vivenciar, pela primeira vez, a 
experiência de um trabalho com verdadeiras responsabilidades. O estágio 
curricular ou obrigatório é uma componente curricular como outra 
qualquer, dessa forma, caso não seja concluído o aluno não irá se formar. 

Para realizar o estágio obrigatório, inicialmente o aluno deverá 
definir quem será seu orientador. Uma vez definido o orientador, este, em 
conjunto com o aluno irão elaborar o Termo de Compromisso e respectivo 
Plano de Trabalho do estágio. 

Este documento é extremamente importante, uma vez que nele 
consta todos os direitos e deveres do estagiário, local onde o estágio 
ocorrerá e atividades a serem desenvolvidas durante o estágio. Caso o 
aluno seja menor de idade será necessário também a anuência do 
responsável legal, ou seja, o Plano de Trabalho deve ser assinado também 
pelo pai ou mãe do aluno. 

Todos os alunos em estágio supervisionado possuem uma apólice 
de seguros referente à morte ou acidentes a qual é custeada pela UFRN. 
Contudo, para que esse seguro esteja vigente, o aluno deve ter entregue à 
Coordenação de Estágios o supracitado Termo de Compromisso e Plano 
de Trabalho, devidamente assinados. 

É de extrema importância que todos os documentos devam ser 
entregues à Coordenação de Estágios antes do início do estágio.  

Atualmente o coordenador de estágios é o professor David Araujo 
Borges o qual recebe os alunos para maiores esclarecimentos em sua sala 
no prédio da Aquicultura e o vice-coordenador é o professor Severino 
Paulo Gomes Neto, o qual pode ser encontrado no setor de Informática. 
Para maiores esclarecimentos procure o Coordenador de Estágios ou 
entre em contato: 
(85)99991-7308 ; (84)99464-6170 ; davidaborges@gmail.com . 
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14. Projetos de Extensão 

A participação dos alunos em atividades de extensão, não tem carga 
horária obrigatória a ser cumprida no currículo escolar dos Ensinos Médio, 
Integrado e Subsequente. Porém a extensão tem um papel de destaque 
na formação do aluno, é a partir dela que os discentes podem 
complementar seu aprendizado diário em sala de aula com aplicabilidades 
práticas extras. 

Além de atuações em comunidades, é a partir da extensão que são 
colocados em práticas as novas técnicas e ideias elaboradas em projetos 
de pesquisas, para testes ou até mesmo implicar na melhoria da qualidade 
de vida de uma comunidade. 

O aluno também pode por em prática a extensão em eventos, como 
por exemplo, congressos, simpósios, semanas acadêmicas, e outros. Com 
destaque para a CIENTEC e SEMAGRAGRIA, eventos onde nossos alunos 
tem oportunidade de apresentar trabalhos, participarem de palestras e 
minicursos em áreas de seu interesse afim de ampliar seus conhecimentos 

14.1. Rede e-Tec Brasil 

 A Rede e-Tec Brasil é uma iniciativa do Ministério da Educação 
(MEC) que oferta cursos de educação profissional e tecnológica semi-
presenciais, atuando na formação de trabalhadores egressos do ensino 
médio e da educação de jovens e adultos, através de um sistema virtual 
complementado com as atividades presenciais desenvolvidas nos polos de 
apoio presencial com infraestrutura necessária para os alunos. 
Atualmente, através da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), a Rede está presente em 32 municípios: Acari, Angicos, Apodi, 
Areia Branca, Assu, Caicó, Caraúbas, Ceará-Mirim, Currais Novos, 
Goianinha, Ipanguaçu, Itajá, Jaçanã, João Câmara, Lajes, Macaíba, Macau, 
Martins, Monte Alegre, Mossoró, Natal, Nova Cruz, Parelhas, Parnamirim, 
Pau dos Ferros, Santa Cruz, São Gonçalo do Amarante, São João do Sabugi, 
São José de Mipibu, São Paulo do Potengi, Touros e Vera Cruz. 
Mais de 4 mil jovens e adultos foram beneficiados através dos nove cursos 
regulares do e-Tec (Agroindústria, Comércio Exterior, Cooperativismo, 
Agropecuária, Apicultura, Aquicultura e Manutenção e Suporte em 
Informática), dos três cursos do Profuncionário (Alimentação Escolar, 
Multimeios Didáticos e Secretaria Escolar) e dos dois cursos do Programa 
e-Tec Idiomas Sem Fronteiras (Inglês e Espanhol). 



 

33 
 

A partir do segundo semestre de 2017, a Rede foi ampliada com a oferta 
de cursos do MedioTec EaD, destinada a jovens de 15 a 19 alunos 
regularmente matriculados no Ensino Médio da rede públicas de educação 
e socialmente vulneráveis. A Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ), em parceria 
com a Escola de Saúde da UFRN (ESUFRN) e com o Instituto Metrópole 
Digital (IMD), oferece 16 curso técnicos: Administração, Agroindústria, 
Agronegócio, Contabilidade, Cooperativismo, Finanças, Logística, 
Manutenção e Suporte em Informática, Qualidade, Química e Redes de 
Computadores. 
Coordenação 
Ivan Max Freire de Lacerda 
coordenador geral 
Lígia Souza de Santana Pereira 
coordenadora geral adjunta 
Equipe 
Alyson Moura (pedagogo) 
Andréia Nunes (coordenadora de professor mediador) 
Arthur Medeiros (apoio técnico em informática) 
Carlos Júnior (apoio administrativo) 
Deuzeni Lopes (pedagoga) 
Elissângela Alves (apoio administrativo) 
Emanoel Palhano (assessor jurídico) 
Fátima Pessoa (apoio administrativo) 
Fernanda Antunes (coordenadora de professor mediador) 
Gilberto Oliveira (assessor de comunicação) 
Gisllayne Brandão (pedagoga) 
Juliana Fernandes (apoio administrativo) 
Juvanderson Nicácio (apoio técnico em informática) 
Marcela Ribeiro (apoio administrativo) 
Renan Farias Felipe (analista de desenvolvimento de sistemas) 
Renata Martins (apoio técnico em informática) 
Roberta Macêdo (apoio administrativo) 
Robson Pequeno (coordenador de professor mediador) 
Rosana Pimentel (produtora de audiovisual) 
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14.2. Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec) 
 

Criado em 2011, por meio da Lei 12.513/2011, o Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec)  
tem como finalidade ampliar a oferta de cursos de educação profissional e 
tecnológica, por meio de programas,  
projetos e ações de assistência técnica e financeira. 
 
Oferecendo cursos técnicos, graduação e pós graduação gratuitos com 
excelência há 66 anos, através de Termo de Adesão e Colaboração entre a 
Instituição e o Ministério da Educação (MEC)/Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica (SETEC), a EAJ passou, em 2011, a ser ofertante 
dos cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(PRONATEC), iniciando com a oferta de cursos para aproximadamente 300 
alunos. 
A Instituição vem se consolidando com a expansão da oferta de cursos 
profissionalizantes em diversas formas, como: Formação Inicial e 
Continuada (FIC), Mulheres Mil, Técnico (Integrado, Concomitante, 
Subsequente) e PROEJA, com cursos voltados para a formação da 
cidadania com abordagem na ciência, tecnologia e desenvolvimento 
sustentável. 

15. Programa de Bolsa de Iniciação Científica 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - 

modalidade Ensino Médio e Técnico (PIBIC- EM) - é um programa centrado 

na iniciação científica de novos talentos em todas as áreas do 

conhecimento. Na UFRN este programa abrange todas as Escolas 

vinculadas e o Gerenciamento do Programa é realizado pela Pró- Reitoria 

de Pesquisa (PROPESQ), com o assessoramento da Comissão de 

Gerenciamento do PIBIC- EM, que tem como coordenadora geral a profa. 

Cláudia Souza Macêdo (Escola Agrícola de Jundaí). 

Este Programa tem como objetivo contribuir para o potencial 

investigativo dos alunos da educação do ensino médio e/ou 

profissionalizante, fomentando a sua sistematização e institucionalização, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12513.htm
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mediante participação em atividades de pesquisa científica ou 

tecnológica, orientadas por professor/pesquisador. 

O bolsista comtemplado recebe, do CNPq, uma cota mensal no valor 

de R$100,00 (cem reais) por um período de 01 (um) ano para desenvolver 

as atividades de pesquisa contidas no plano de trabalho aprovado pela 

PROPESQ. 

 

16. Biblioteca EAJ 

 A Biblioteca Setorial Rodolfo Helinski (BS-EAJ) é uma Unidade do 

Sistema de Biblioteca (SISBI) da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, subordinada administrativamente à Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ) 

e tecnicamente à  Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM), responsável 

pela coordenação, planejamento e fiscalização das atividades técnicas das 

unidades de informação que compõem o Sistema de Bibliotecas da UFRN. 

 A BS-EAJ tem como missão “promover acesso à informação e dar 

suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão, contribuindo com a 

geração de produtos e serviços em ciência, tecnologia e inovação no 

âmbito da Universidade”. 

 A BS-EAJ é de livre acesso à comunidade universitária e ao público 

em geral. Conta com salas reservadas para estudo individual e em grupo, 

além de laboratório de informática, sala de empréstimo/devolução, sala 

de coordenação e salão com “mesas” disponíveis para usuários.  

 O acervo da BS-EAJ é constituído de coleções (documentos) tanto 

no formato impresso, quanto no eletrônico. Através do sistema de livre 

acesso, essas coleções são disponibilizas para os seus usuários. E, ainda, a 

sua consulta se dá através do acesso pelo catálogo online, aberto ao 

público em geral. 

 

Horário de Funcionamento  

               A BS-EAJ funciona de segunda-feira à quinta-feira, em horário 

ininterrupto, das 7h15min às 20h, 50min. e na sexta-feira 7h15min às 16h 

e 50min. Ressalta-se que o funcionamento do Balcão de Atendimento 

para os serviços de empréstimo domiciliar, devolução e quitação é das 
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7h15min às 20h45min. de segunda a quinta-feira e das 7h15min às 

16h45min na sexta-feira. 

 

Empréstimos 

O empréstimo domiciliar é destinado EXCLUSIVAMENTE aos 

professores, alunos de nível técnico, ensino médio, graduação e de pós 

graduação e funcionários. As publicações serão retiradas como 

empréstimo de acordo com as seguintes categorias de usuários: 

 

USUÁRIOSS TÍTULOS PRAZO DOCUMENTOS 

Professores e alunos 

de pós graduação 
5 30 

Carteira de identidade ou 

carteira de estudante 

atualizada 

Alunos de nível 

técnico, ensino 

médio, graduação, 

bolsistas / 

funcionários 

3 15 

Carteira de identidade ou 

de estudante atualizada / 

carteira de identidade  

funcional 

 

 

17. Centro Vocacional Tecnológico de Jundiaí  

O Centro Vocacional Tecnológico de Jundiaí (CVT - Jundiaí) tem por 

objetivo a promoção da ciência e tecnologia, de maneira com que amplie 

o acesso da comunidade acadêmica ao conhecimento científico. Com esse 

intuito, além de aulas práticas/experimentais rotineiramente, há inúmeros 

projetos – de cunho científico – sendo realizados nas dependências do 

setor, das áreas mais variadas.  

Atualmente a coordenação geral do CVT - Jundiaí é gerida pelo 

professor André Stuwart (o mesmo também é responsável pelo 

laboratório de física). Com uma ótima estrutura, dispomos de laboratórios 

de física, química (sendo coordenado pelo servidor Paulo Macêdo), 

biologia (professora Rosane Lampert), agroindústria (José Barros), e 

informática (Professora Laura Emmanuella). Funcionando de segunda a 

sexta de 07:00 às 11 horas e de 13 às 17 horas. 
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18. A Avaliação da aprendizagem escolar 
 
A sistematização dos períodos letivos dos cursos técnicos 
integrados ao Ensino Médio está organizada em quatro 
bimestres, de modo que a nota bimestral se constituirá a partir 
da realização de pelo menos duas atividades ou instrumentos 
avaliativos. Por sua vez, os cursos da modalidade subsequente se 
regulamentam em semestres letivos, sendo adotados no mínimo 
três instrumentos avaliativos no semestre. Quanto ao Proeja, 
este apresenta uma organização curricular em três trimestres 
letivos, de modo que a nota trimestral se constituirá a partir da 
realização de pelo menos duas atividades ou instrumentos avaliativo. 
 

18.1 Critérios da avaliação escolar 

18.1.1. Ensino Médio Integrado 

 

A avaliação do aproveitamento escolar do aluno tem um caráter 

contínuo e sistemático, sendo realizada ao longo dos quatro bimestres 

letivos. Desta forma, adota-se um período de avaliação para a realização 

do último instrumento avaliativo do bimestre, uma vez que os demais 

devem serão aplicados no transcorrer das aulas. A média bimestral para 

aprovação é 7,0 (sete) pontos em cada disciplina para o ensino médio 

integrado. Ao final do ano letivo, o aluno que não totalizar 28 (vinte e oito) 

será submetido a um exame final com valor de 10,0 (dez) pontos que irá c 

abranger os conteúdos ministrados durante o ano, letivo isto é, tem um 

caráter cumulativo. Para aprovação no Exame Final, o aluno deverá 

atingir, no mínimo, a média de 5,0 (cinco) pontos em cada disciplina. 
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Segue abaixo as fórmulas utilizadas pela EAJ para avaliar o desempenho 

do aluno: 

 

 1. Cálculo da Média Anual: 

 

I + II + III + IV  

          4 

 

2. Cálculo da nota que o aluno precisa para passar no Exame Final: 

 

                         (15 – Média Anual x 2) 

 

3. Cálculo da Média Final: 

 

Média Anual x 2 + Nota do Exame Final x 1 

3 

O resultado final será divulgado após conselho de classe final. 
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18.1.2. Ensino Técnico Subsequente 

 

A avaliação do aproveitamento escolar do aluno tem um caráter 

contínuo e sistemático, sendo realizada ao longo dos dois semestres 

letivos. Desta forma, adota-se um período de avaliação para a realização 

do último instrumento avaliativo do semestre, uma vez que os demais 

devem ser aplicados no transcorrer das aulas. 

 

A média semestral para aprovação é 7,0 (sete) pontos em cada 

disciplina para o ensino subsequente.. Em cada disciplina são realizadas 3 

avaliações no semestre com os seguintes pesos: N1 x 4, N2 x 5 e N3 x 6 

 

Ao final do semestre letivo, o aluno que não totalizar 21 (vinte e 

um) pontos terá direito a um exame final com valor 10,0 (dez) pontos que 

irá abranger os conteúdos ministrados durante todo o semestre, isto é 

tem um caráter cumulativo. Para aprovação no Exame Final, o aluno 

deverá atingir a média 5,0 (cinco) pontos em cada disciplina. 

 

Segue abaixo as fórmulas utilizadas pela EAJ para avaliar o desempenho 

do aluno: 

 

                                         (N1*4) + (N2*5) + (N3*6) = Média Semestral 

                15 

Se Média Semestral > 7,0 = APROVADO 

 

Se Média Semestral < 7,0 = PROVA FINAL  

 

Sendo o cálculo da nota final: 

             (Prova final + Média semestral) = Média Final 

                                                       2 

Sendo a média final para aprovação ≥ 5,0 
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19. Segunda Chamada/Requerimentos 
 

O estudante que faltar qualquer atividade avaliativa, por motivo 

devidamente justificável (saúde, luto, obrigação militar, etc.), poderá 

solicitar à Coordenação do Curso no prazo de 3 dias úteis uma segunda 

oportunidade para realização do instrumento avaliativo por meio de 

requerimento escrito disponibilizado nas coordenações de curso, 

anexando o documento comprobatório (atestado médico devidamente 

identificado com CPF, CRM e assinatura médica; atestado de óbito; 

declaração de comparecimento, etc.). A realização da segunda chamada 

fica submetida à apreciação tanto da coordenação do curso quanto do 

professor da disciplina. E deverá ser informada em um prazo de uma 

semana a contar da solicitação escrita. 

 

20. Recuperação Semestral – Portaria n°139/17 - EAJ 

20.1. Cursos Técnicos Integrados 

É uma estratégia pedagógica oferecida a cada final de um semestre 

letivo, sendo obrigatória ao aluno que apresente média semestral inferior 

a 7,0 (sete) pontos. Tem como objetivo retomar os conteúdos ministrados 

durante os bimestres, gerando uma nova oportunidade de aprendizagem 

para os mesmos ainda no semestre em curso. Nesse sentido, o aluno que 

não atingiu a média 7,0 (sete) poderá aperfeiçoar seus conhecimentos 

com a possibilidade de melhorar a sua média. 

 

 

 

 

Critérios para realização da Recuperação Semestral 

(R.S.):  

 Será oferecida em todos os componentes 

curriculares; 

 Será obrigatória aos discentes dos cursos integrados que obtiverem 

médias semestrais inferiores a 7,0 (sete) pontos; 
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 Constituir-se-á de um instrumento avaliativo, que terá valor de 10,0 

(dez) pontos, podendo ser realizado através de uma atividade 

escrita ou análoga. 

 

Os estudos de recuperação acontecerão na modalidade de estudos 

orientados que serão realizados da seguinte forma: 

 Aulas destinadas à orientação dos estudos e para esclarecer 

dúvidas; 

 Aulas destinadas à avaliação dos trabalhos realizados; 

 Uma vez participante do processo de recuperação da aprendizagem 

o discente deverá comparecer a todas as atividades planejadas e 

oferecidas, caso o aluno não compareça as aulas de recuperação o 

mesmo fica impedindo de fazer a avaliação. 

 O conteúdo a ser explorado deve contemplar objetivamente as 

dificuldades encontradas pelos alunos ao longo de dois bimestres 

sequenciais. 

 

A nota obtida na prova da Recuperação Semestral será trabalhada da 

seguinte forma: 

 A nota obtida no processo de recuperação da aprendizagem 

substituirá uma das médias bimestrais, isto é, a menor nota do 

bimestre. Em caso de obtenção de uma nota inferior a uma das 

médias anteriormente obtidas, prevalecerá a maior nota 

alcançada pelo discente. 

 A avaliação de Recuperação Semestral poderá ser apreciada pelo 

aluno, mas deverá ser arquivada pelo professor. 

 

20.2. Exame Final para os Cursos Técnicos Integrados 

Constitui-se em uma estratégia pedagógica oportunizada após a 

recuperação do 2° Semestre, para os discentes que não atingiram a média 

anual estabelecida. Sendo então considerada uma relevante e decisiva 

oportunidade de recuperação da aprendizagem, assumindo desta forma o 

caráter obrigatório para o aluno que não atingiu a média anual igual ou 
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superior a 7,0 (sete). Será adotado um instrumento avaliativo com o valor 

de 10,0 (dez) pontos. 

 

20.3. Recuperação e Prova Final no Ensino Técnico Subsequente 

Constitui-se em uma estratégia pedagógica, de caráter obrigatório, 

oferecida no final do semestre letivo para os discentes que não atingiram 

a média semestral estabelecida. Será adotado um instrumento avaliativo 

escrito ou correlato com o valor de 10,0 (dez) pontos.  

21. Dependência Escolar para o Curso Técnico Integrado/ 
Portaria nº 083/17 - EAJ 

A dependência escolar se constitui em outra estratégia pedagógica 

adotada para garantir a continuidade no processo formativo, ao 

considerar o desenvolvimento e evolução alcançados ao longo da 

trajetória formativa do educando nesta Instituição. 

Desta forma ela é oferecida ao aluno reprovado em apenas uma 

disciplina do Curso Médio Integrado. De modo que este avançará na série 

subseqüente, podendo matricular-se em regime de dependência no ano 

seguinte de forma simultânea, por meio de aulas presenciais e, 

dependendo da situação, em estudo individualizado.  

Conheça os critérios do regime de progressão escolar por dependência 

no Ensino Básico, Técnico e Tecnológico na EAJ: 

 

 O discente tem direito ao Regime de Progressão Escolar por 

Dependência em uma disciplina considerando a totalidade de 

componentes cursados no ano letivo; 

 A promoção no Regime de Dependência é somente assegurada ao 

estudante que cumprir todas as atividades avaliativas propostas 

durante o ano letivo; 

 Será concedida ao aluno a possibilidade de cursar estas disciplinas nas 

turmas regulares em horários compatíveis com a oferta da série em 

que se encontra; 

 Caso não seja possível inserir o aluno em turmas regulares será 

formada turmas especiais para a oferta das disciplinas; 
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 O aluno deverá ter uma frequência mínima de 75%, de acordo com o 

prescrito bem como uma média anual equivalente ao proposto em sua 

matriz curricular, na disciplina cursada sob o Regime de Dependência, 

seja em turma regular ou especial;  

 

22. Telefones Úteis 

 
Principal: 3342-2297  

Direção da EAJ (Ramal)201 

Coordenação de Ensino Médio Integrado (Ramal)223 

Coordenação de Agroindústria (Ramal)218 

Coordenação de Agropecuária (Ramal)217 

Coordenação de Informática (Ramal)227 

Coordenação de Aquicultura (Ramal)226 

Secretaria Escolar (Ramal)221 

Unidade de Atendimento Estudantil (Ramal)229 

Psicóloga: Julianne Pimentel (Ramal)229 

Pedagoga: Laura Medeiros (Ramal)229 

Assistentes de alunos (inspetores) 994806841 

Biblioteca (Ramal)228 

Segurança 991676600 

 

 

24. Orientações Gerais 

A Escola Agrícola de Jundiaí não se responsabiliza por materiais 

como celular, notebook ou similares dentro de suas dependências. 

Recomenda-se à comunidade estudantil evitar o uso do celular e 

outros similares em sala de aula bem como, o uso de notebook e ou 

equipamento eletrônico, salvo para fins didáticos e para consulta 

pedagógica com o consentimento do professor. 

 

Direção da EAJ 

Macaíba/RN, 19 de março de 2018.  
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