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Antes de elaborar o Projeto de Implantação de Curso (PIC) de
Bacharelado e Tecnologia   é necessário verificar o parágrafo 3º do

Decreto nº 9235 de 15 de Dezembro de 2017

§3º As instituições da Rede Federal de Educação
Profissional,  Científica  e  Tecnológica  somente
poderão ofertar  bacharelados e  cursos superiores
de tecnologia nas áreas em que ofereçam cursos
técnicos de nível médio, assegurada a integração e
a  verticalização  da  educação  básica  à  educação
profissional e educação superior. 

SUMÁRIO
4



APRESENTAÇÃO                                                                                                                                               8

FLUXO                                                                                                                                                                 9

PUBLICIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES                                                                                                             9

PARTE I  MODELO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE VIABILIDADE                                                   12

1     ESTUDO DE VIABILIDADE                                                                                                                      13

1.1 Verticalicação                                                                                                                                           13

1.2  ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL                                                                             13

1.3 INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PLENA IMPLANTAÇÃO DO CURSO                                 14   

1.4 CONTRATAÇÕES DE PESSOAL PARA A PLENA IMPLANTAÇÃO DO CURSO                                    14

PARTE II  MODELO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE CURSO                          16

ESTRUTURA DO PIC                                                                                                                                      17

 I-    ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS                                                                                                                 17     

II-    ELEMENTOS TEXTUAIS                                                                                                                          18

1.    INTRODUÇÃO                                                                                                                                           18

2.    JUSTIFICATIVA                                                                                                                                          18

2.1   ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL                                                                            18

2.1.1 INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PLENA IMPLANTAÇÃO DO CURSO                              18

2.1.2 CONTRATAÇÕES DE PESSOAL PARA A PLENA IMPLANTAÇÃO DO CURSO                                    20       
3.CONCEPÇÃO DO CURSO                                                                                                                            20       

3.1     OBJETIVOS DO CURSO (GERAL E ESPECÍFICOS)                                                                               20
3.2     PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO                                                                                                  20      

3.2.1 COMPETÊNCIAS                                                                                                                                    20       

3.3      REQUISITOS DE ACESSO                                                                                                                     20       
4.        ORGANIZAÇÃO CURRICULAR                                                                                                                     21

4.1       ESTRUTURA CURRICULAR                                                                                                                 21

4.2       REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO PERFIL DE FORMAÇÃO                                                               21     

4.3       CONTEÚDOS CURRICULARES                                                                                                           24

5



4.3.1   EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES  ÉTNICO-RACIAIS e HISTÓRIA  e  CULTURA    AFRO-BRASILEIRA, 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL, EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, TEMAS RELACIONADOS A PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA e LIBRAS                                                                                                                             24  

4.3.2    CASO ESPECÍFICO                                                                                                                                   27

4.4       PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR     - PCC                                                                     27  

4.5       METODOLOGIA                                                                                                                                       28  

4.5.1    INTERDISCIPLINARIDADE                                                                                                                      29

4.5.2.1 AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM – AVA                                                                              28

4.5.2.2  MATERIAL DIDÁTICO                                                                                                                            29

4.5.2.3   EQUIPE MULTIDISCIPLINAR                                                                                                                29

4.5.2.4   ATIVIDADE DE TUTORIA                                                                                                                      29

4.5.2.5   OS CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES DA EQUIPE DE TUTORIA                              30

4.6 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO                                                                                                    30

4.7  ESTÁGIO                                                                                                                                                       30   

4.8 ATIVIDADES COMPLEMENTARES (AC) - Obrlgctórlo pcrc os iursos iujcs DCN preveem AC      31

4.9 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO      32

4.9.1 A POLÍTICA DE ENSINO      32

4.9.2 A POLÍTICA DE PESQUISA      32

4.9.3  A POLÍTICA DE EXTENSÃO      33

4.9.4 ARTICULAÇÃO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO      33

5.    TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TICS – NO PROCESSO ENSINO-
APRENDIZAGEM (TICs)

     33

6.       ACESSIBILIDADE     34

7.       SERVIÇO DE APOIO AO DISCENTE E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA     34

8.       PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO     35

6



8.1 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  35

8.2 GESTÃO DO CURSO E OS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO INTERNA E EXTERNA  35

8.3CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
PROFISSIONAIS ANTERIORMENTE DESENVOLVIDAS

 36

9. GESTÃO ACADÊMICA DO CURSO  36

9.1 COLEGIADO  36

9.2 COORDENAÇÃO  36

9.3 NDE  37

10.INFRA-ESTRUTURA  37

10.1 CORPO DOCENTE  37

10.2  EQUIPE  TÉCNICO-PEDAGÓGICA  (CORES/GRA,  SECRETARIA  E  TÉCNICOS  DE
LABORATÓRIOS)

 37

10.3    INSTALAÇÕES (BÁSICAS E ESPECÍFICAS)  38

10.4    BIBLIOTECA  38

11.CERTIFICAÇÃO  38

11.1 CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA  38

11.2 CURSOS DE BACHARELADO E LICENCIATURAS  39

12. REFERÊNCIAS  39

13. ANEXOS  39

LEGISLAÇÕES – ENSINO SUPERIOR  39

7



APRESENTAÇÃO

Esse  doiumento  fol  proposto  peao  Depcrtcmento  de  Enslno  Superlor  dc  Pró-Reltorlc  de
Enslno do Insttuto Federca de Eduicação Clênilc e Teinoaoglc- IFBA pcrc cuxlalcr o Núiaeo Doiente
Estruturcnte e c Coordencação do Curso nc eacborcação do Projeto de Impacntcação de Curso Superlor
(PIC)

Destc formc, c PROEN orlentc que pcrc lmpacntcr um iurso novo hcjc cs segulntes iondlações:
c) Pcrc  ser  ofertcdo iursos  superlores  de bcihcreacdo e teinoaoglc  é neiessárlo  que sejc

ofereildo iursos téinlios de nívea médlo ncs árecs dos respeitvos iursos superlores, pcrc
que  sejc  cssegurcdc  c  lntegrcação  e  c  verticalicação  dc  eduicação  báslic  à  eduicação
profisslonca e eduicação superlor.

b) O icmpus que desejc lmpacntcr um iurso novo oferte lnlilcamente umc alienilcturc;

As orlentcações pcrc ionstruação do PIC forcm bcsecdcs no Instrumento de Avcalcação de Cursos
Superlores de Grcducação Presenilca e c Dlstânilc, formuacdo peac Dlretorlc de Avcalcação dc Eduicação
Superlor  (DAES/MEC)1,  bem iomo cs Dlretrlies  Currliuacres Nciloncls  dos Cursos Superlores e no
móduao de eacborcação de PPC do IFBA.

O Projeto de Impacntcação de Curso expressc os prlnilpcls pcrâmetros pcrc o desenvoavlmento
do iurso. Deve ser ionstruído de modo ioaetvo e demoirátio. Não é um doiumento que, umc vei
ioniauído  e  cprovcdo,  tornc-se  lmutávea,  mcs  deve  ser  reguacrmente  revlsto  e  cntes  do  iurso
lntegrcalicr 50% dos iomponentes iurrliuacres eae deverá ser cdcptcdo pcrc torncr-se um Projeto
Pedcgóglio de Curso (PPC), doiumento neiessárlo pcrc o reionheilmento do iurso peao MEC, que
oiorrerá no período entre os 50% e 75% do iurso lntegrcalicdo.

O  PIC  é  um  doiumento  ionsttuído  iom  ltens  do  PPC  iom  o  cirésilmo  dc  vlcblaldcde
eionômlic e soilca, bem iomo dcs neiessldcdes de lnvestmentos e iontrctcações de pessoca pcrc c
paenc lmpacntcação do iurso, estcs lnformcações serão retrcdcs do projeto nc fcse reeacborcação pcrc
se trcnsformcr em PPC. 

O PIC deve ser ionstruído em slntonlc iom o Pacno de Desenvoavlmento Insttuilonca (PDI), o
Projeto Pedcgóglio Insttuilonca  (PPI)  e  iom cs Dlretrlies  Currliuacres  Nciloncls,  voatcdo pcrc c
ionstruação do ionheilmento e cssoilcdo às cações de pesqulsc cpalicdc e extensão.

Esse Mcnuca é iomposto de ducs pcrtes, umc eferente co Estudo de Vlcblaldcde e c outrc
referente c Eacborcação do PIC.

O Depcrtcmento de Enslno Superlor está à dlsposlação pcrc esiacreilmentos, que se fiierem
neiessárlos. Espercmos iontrlbulr iom o suiesso dos trcbcahos! 

Scavcdor, Jcnelro de 2018

Dsup

1 Pcrc icdc irltérlo de cnáalse utalicdo no móduao fol ionsldercdo o ionielto 
5.
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FLUXO

1) Envio do Estudo de Viabilidade do campus ao DSUP/PROEN 

a) anexar o formulário da adequação arquitetônica.

2) Aprovação ou Reprovação do Estudo de Viabilidade pelo DSUP/PROEN (Chefe do
Departamento)

3) Em caso de aprovação do Estudo de Viabilidade, o campus deverá encaminhar o PIC
para análise do DSUP/PROEN

4) O PIC entrará na fila de análise no DSUP/PROEN

a) em caso de solicitação de alterações no caso, solicita-se que sejam realizadas e
enviadas ao DSUP/PROEN no práximo máximo de 120 dias.

5)  Em caso  de  aprovação  do  PIC pelo  DSUP/PROEN  o  departamento  emitirá  um
parecer final e enviar ao CONSEPE.
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PUBLICIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES

É necessário cumprir a LEI Nº 13.168, de 6 de Outubro de 2015, que altera o artigo
47 da LDB de 1996 e torna obrigatório que :

§ 1º As instituições informarão aos interessados, antes de cada período
letivo,  os  programas  dos  cursos  e  demais  componentes  curriculares,  sua
duração,  requisitos,  qualificação  dos  professores,  recursos  disponíveis  e
critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições, e a
publicação  deve  ser  feita,  sendo  as  3  (três)  primeiras  formas
concomitantemente:

I - em página específica na internet no sítio eletrônico oficial da instituição de
ensino superior, obedecido o seguinte:

a)  toda publicação a que se refere esta Lei deve ter como título “Grade e
Corpo Docente”;

b) a página principal da instituição de ensino superior, bem como a página da
oferta de seus cursos aos ingressantes sob a forma de vestibulares, processo
seletivo e outras com a mesma finalidade, deve conter a ligação desta com a
página específica prevista neste inciso;

c) caso a instituição de ensino superior não possua sítio eletrônico, deve criar
página específica para divulgação das informações de que trata esta Lei;

d) a página específica deve conter a data completa de sua última atualização;

II - em toda propaganda eletrônica da instituição de ensino superior, por meio
de ligação para a página referida no inciso I;

III  -  em local visível  da instituição de ensino superior  e de fácil  acesso ao
público;

IV - deve ser atualizada semestralmente ou anualmente,  de acordo com a
duração das disciplinas de cada curso oferecido, observando o seguinte:

a) caso o curso mantenha disciplinas com duração diferenciada, a publicação
deve ser semestral;

b) a publicação deve ser feita até 1 (um) mês antes do início das aulas;

c) caso haja mudança na grade do curso ou no corpo docente até o início das
aulas, os alunos devem ser comunicados sobre as alterações;

V - deve conter as seguintes informações:

a) a lista de todos os cursos oferecidos pela instituição de ensino superior;

b) a lista das disciplinas que compõem a grade curricular de cada curso e as
respectivas cargas horárias;

c) a identificação dos docentes que ministrarão as aulas em cada curso, as
disciplinas que efetivamente ministrará naquele curso ou cursos, sua titulação,
abrangendo  a  qualificação  profissional  do  docente  e  o  tempo de  casa  do
docente, de forma total, contínua ou intermitente.

............................................................................” (NR)
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Além das questões acima descritas é necessário cumprir  também o artigo 32 da
Portaria Normativa 40 do MEC, conforme exposto abaixo:

Art. 32. Após a autorização do curso, a instituição compromete-se a observar, no
mínimo, o padrão de qualidade e as condições em que se deu a autorização, as
quais  serão verificadas por  ocasião do reconhecimento  e das renovações de
reconhecimento. 

§ 1º A instituição deverá afixar em local visível junto à Secretaria de alunos, as
condições de oferta do curso, informando especificamente o seguinte: 

I  -  ato autorizativo  expedido pelo  MEC, com a data  de publicação  no Diário
Oficial 

da União; 

II - dirigentes da instituição e coordenador de curso efetivamente em exercício; 

III  -  relação dos professores que integram o corpo docente do curso,  com a
respectiva formação, titulação e regime de trabalho; 

IV- matriz curricular do curso; 

V  -  resultados  obtidos  nas  últimas  avaliações  realizadas  pelo  MEC,  quando
houver; 

VI - valor corrente dos encargos financeiros a serem assumidos pelos alunos,
incluindo mensalidades, taxas de matrícula e respectivos reajustes e todos os
ônus incidentes sobre a atividade educacional. 

§ 2º A instituição manterá em página eletrônica própria, e também na biblioteca,
para consulta dos alunos ou interessados, registro oficial devidamente atualizado
das informações referidas no § 1º, além dos seguintes elementos: 

I  -  projeto  pedagógico  do  curso  e  componentes  curriculares,  sua  duração,
requisitos e critérios de avaliação; 

II - conjunto de normas que regem a vida acadêmica, incluídos o Estatuto ou
Regimento que instruíram os pedidos de ato autorizativo junto ao MEC; 

III  -  descrição  da  biblioteca  quanto  ao  seu  acervo  de  livros  e  periódicos,
relacionada à área do curso, política de atualização e informatização, área física
disponível e formas de acesso e utilização; 

IV - descrição da infra-estrutura física destinada ao curso, incluindo laboratórios,
equipamentos instalados, infra-estrutura de informática e redes de informação. 

11



Parte I

MODELO DE ELABORAÇÃO DO
PROJETO DE VIABILIDADE
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PROJETO DE VIABILIDADE

Antes da elaboração do Projeto de Implantação de Curso (PIC)    é necessário
apresentar à PROEN um estudo de Viabilidade, que deverá ser composto conforme
descrito abaixo:

1. ESTUDO DE VIABILIDADE

1.1 VERTICALIZAÇÃO (Não se aplica para as Licenciaturas)

 É  necessário  inserir  nesse  item  a  verticalização  da  educação  básica  à
educação  profissional  e  Educação  superior  que  ocorrerá  no  campus,  conforme
orientado no Catálogo Nacional de Cursos técnicos, 3ª ed.

§3º  As  instituições  da  Rede  Federal  de  Educação
Profissional,  Científica e Tecnológica somente poderão
ofertar bacharelados e cursos superiores de tecnologia
nas  áreas  em que  ofereçam cursos  técnicos  de  nível
médio,  assegurada  a  integração  e  a  verticalização  da
educação  básica  à  educação  profissional  e  educação
superior. (Art.  3º do Decreto nº 9235 de 15 de Dezembro de
2017)

1.2   ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL

Neste item deve ser apresentado o estudo que foi realizado pelo campus a
respeito da viabilidade econômica e social na região que o mesmo está inserido, sem
perder de vista o global, ou seja, é pensar a viabilidade a nível regional e nacional.

Abaixo  apontamos  os  seguintes  itens  que  devem  constar  no  respectivo
estudo:

-  Consultas  à  comunidade,  por  intermédio  de  chamadas  públicas,  para
identificar os cursos e o turno que a mesma tem interesse que sejam desenvolvidos
no campus.

-  Consulta  às  empresas,  cooperativas  e  outras  instituições  referentes  aos
cursos  que  foram  identificados  como  interesse  da  comunidade  para  verificar  a
questão da empregabilidade.

-  Vocação da região para a implantação do curso

13



- Pesquisa a respeito da oferta de cursos superiores na área de concentração
do curso, seja em instituições públicas e/ou privadas.

1.3 INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PLENA IMPLANTAÇÃO DO CURSO

Neste  item  é  necessário  que  sejam  inseridas  informações  a  respeito  dos
investimentos necessários com relação à estrutura física para o funcionamento do
curso, levando em consideração as informações de estrutura descritas na tabela 4,
há  de  se  ressaltar  que  a  Estrutura  Física  tem  que  possibilitar  a  Acessibilidade
Arquitetônica. 

É necessário descrever a estrutura física existente2  além de informar se é
satisfatória  para  o  desenvolvimento  pleno  do  curso,  se  é  satisfatória  por  um
determinado tempo ou se não é satisfatória para o funcionamento do curso.

No que diz respeito a infraestrutura existente o curso pode ser implantando
quando a mesma é satisfatória para o desenvolvimento pleno do curso, ou quando é
satisfatória  somente para o primeiro ano (Curso de tecnologia)  ou segundo ano
(Curso de Bacharelado) de funcionamento, sendo que neste último caso tem que ser
elaborada e inserida uma planilha de investimentos necessária para o funcionamento
do curso nos demais anos.

Ao fazer  a  análise  da viabilidade para  implantação do curso  é  necessário
observar  que o número de vagas a serem ofertadas  para o curso deverá estar: 

fundcmentcdo em estudos perlódlios, qucnttctvos e qucaltctvos, e em pesqulscs
iom c iomunldcde cicdêmlic, que iomprovcm suc cdequcação à dlmensão do iorpo
doiente (e tutorlca, nc modcaldcde c dlstânilc) e às iondlações de lnfrcestruturc fslic
e teinoaóglic pcrc o enslno e c pesqulsc (estc úatmc, qucndo for o icso). (INEP, p. 21)

ESPAÇO FÍSICO EXISTENTE 

Espcaços pcrc professores de dedlicação exiauslvc  Espcaço fslio pcrc professor de dedlicação
exiauslvc 

Scac de professores  Equlpcmentos de lnformátic e moblalárlo
dlsponívels 

 Tcmcnho  
Scacs de Auac  Equlpcmentos 

 Tcmcnho iondliente co número de vcgcs
prevlstcs/cutorlicdcs 

Espcaço pcrc Aiesso c Equlpcmentos de Informátic  Qucntdcde de equlpcmentos iom ciesso
c lnternet iondliente co número totca de
usuárlos 

 Wl-fi 
 Poaític de ctucalicação de equlpcmentos e

2 Os espcaços fslios e os equlpcmentos exlstentes deverão ser desirltos em 
umc tcbeac. Abclxo lnserlmos um modeao.
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softwcres 
Estruturc dc Blbaloteic  Equlpcmentos 

 Dlmensão  
Lcborctórlos  Equlpcmentos 

  Dlmensão 
Aiervo dc blbalogrcfic báslic  Três títuaos no mínlmo por dlsilpalncs iom

c  dlsponlblaldcde  de  um  exempacr  pcrc
menos de 5 vcgcs 

Aiervo dc blbalogrcfic iompaementcr  Aiesso  à  perlódlios  espeilcalicdos,
lmpressos  ou  vlrtuca,  mclor  ou  lguca  c
vlnte títuaos dlstrlbuídos 

1.4 CONTRATAÇÕES DE PESSOAL PARA A PLENA IMPLANTAÇÃO DO CURSO

Neste item é necessário que informe se os recursos humanos (docentes e
técnicos) já existentes são suficientes para o funcionamento pleno do curso, ou se
são suficientes somente para o primeiro ano  de funcionamento (Tecnológico) ou
para os dois primeiros anos (Bacharelado e Licenciatura).

No caso dos recursos humanos não suficientes é preciso que se insira uma
planilha, com a quantidade de contratações de docentes e técnicos necessários para
o  funcionamento  do  curso  e  suas  respectivas  disciplinas  e  atividades  a  serem
desenvolvidas.
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Parte II 

MODELO DE ELABORAÇÃO DE
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE

CURSO
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ESTRUTURA DO PIC

I-ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS

CAPA 
FOLHA DE ROSTO 
LISTA DE TABELAS/FIGURAS 

         SUMÁRIO
         DADOS DO CURSO 

DADOS DO CURSO
HABILITAÇÃO Inserir a habilitação do curso 
ENDEREÇO Inserir o endereço do campus
DESCRIÇÃO DO CURSO Inserir a descrição sumária do curso

DATA DE IMPLANTAÇÃO DO 
CURSO 

Inserir a data de implantação do curso

REGIME ACADÊMICO Inserir a informação a respeito da periodização do curso
se é semestral, modular ou anual. Cada período tem 
duração de 100 (cem) dias letivos. 

NÚME RO DE VAGAS Inserir a quantidade de vagas ofertadas no processo 
seletivo

TURNO DE FUNCIONAMENTO Inserir o turno que o curso será ofertado 

NÚMERO DE TURMAS Inserir o número de turmas com a quantidade de alunos
REGIME DE MATRÍCULA Inserir a informação a respeito do regime de matrícula 

se é semestral, anual ou outro tipo. 
DIMENSÃO DAS TURMAS Inserir a quantidade máxima de alunos nas aulas 

teóricas e práticas 
REGIME DO CURSO Inserir o Sistema de regime do curso (Créditos) 
TEMPO MÍNIMO PARA 
INTEGRALIZAÇÃO

Inserir o tempo mínimo para integralização3 

TEMPO MÁXIMO PARA 
INTEGRALIZAÇÃO

Inserir o tempo máximo para integralização

TOTAL DE CRÉDITOS Inserir o total de créditos
CARGA HORÁRIA Inserir o total das seguintes cargas horárias: 

Carga Horária de Créditos Práticos 
Carga Horária de Créditos Teóricos
Carga Horária de Créditos de Prática de Ensino 
Carga Horária de Estágio 
Carga Horária Total 

FORMA DE INGRESSO Inserir a forma de Ingresso no curso

3 Consuatcr c Resoauação CNE/CES nº 2, de 18 de junho de 2007, que trctc do 
tempo mínlmo de lntegrcalicação.
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II- ELEMENTOS TEXTUAIS 

1.INTRODUÇÃO 

Contextualização: missão; visão, concepção pedagógica, histórico institucional
e realidade local e regional com dados socioeconômicos e socioambientais e cultural.

2.JUSTIFICATIVA

Contexto educacional local, relevância e Impacto que o curso superior provoca
junto  à  comunidade  local  e/ou  nacional,  com  relação  às  questões  de  natureza
econômica, social, cultural, política e ambiental. 

2.1   ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL

Neste item deve ser apresentado uma síntese do estudo que foi realizado pelo
campus a respeito da viabilidade econômica e social na região que o mesmo está
inserido.

Abaixo apontamos os seguintes itens que devem constar no item:

-  as  consultas  à  comunidade,  por  intermédio  de  chamadas  públicas,  para
identificar os cursos e o turno que a mesma tem interesse que sejam desenvolvidos
no campus.

- as consultas às empresas, cooperativas e outras instituições referentes aos
cursos  que  foram  identificados  como  interesse  da  comunidade  para  verificar  a
questão da empregabilidade.

-  a Vocação da região para a implantação do curso

- a Pesquisa a respeito da  oferta de cursos superiores na área de concentração do
curso, seja em instituições públicas e/ou privadas.

2.1.1  INVESTIMENTOS  NECESSÁRIOS  PARA  A  PLENA  IMPLANTAÇÃO  DO
CURSO

Neste  item  é  necessário  que  sejam  inseridas  informações  a  respeito  dos
investimentos necessários com relação à estrutura física para o funcionamento do
curso, levando em consideração as informações de estrutura descritas na tabela 4,
há  de  se  ressaltar  que  a  Estrutura  Física  tem  que  possibilitar  a  Acessibilidade
Arquitetônica. 
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É necessário descrever a estrutura física existente4  além de informar se é
satisfatória  para  o  desenvolvimento  pleno  do  curso,  se  é  satisfatória  por  um
determinado tempo ou se não é satisfatória para o funcionamento do curso.

No que diz respeito a infraestrutura existente o curso pode ser implantando
quando a mesma é satisfatória para o desenvolvimento pleno do curso, ou quando é
satisfatória  somente para o primeiro ano (Curso de tecnologia)  ou segundo ano
(Curso de Bacharelado) de funcionamento, sendo que neste último caso tem que ser
elaborada e inserida uma planilha de investimentos necessária para o funcionamento
do curso nos demais anos.

Ao fazer  a  análise  da viabilidade para  implantação do curso  é  necessário
observar  que o número de vagas a serem ofertadas  para o curso deverá estar: 

fundcmentcdo em estudos perlódlios, qucnttctvos e qucaltctvos, e em pesqulscs
iom c iomunldcde cicdêmlic, que iomprovcm suc cdequcação à dlmensão do iorpo
doiente (e tutorlca, nc modcaldcde c dlstânilc) e às iondlações de lnfrcestruturc fslic
e teinoaóglic pcrc o enslno e c pesqulsc (estc úatmc, qucndo for o icso). (INEP, p. 21)

TABELA 4

Espcaços  pcrc  professores  de  dedlicação
exiauslvc 

 Espcaço  fslio  pcrc  professor  de  dedlicação
exiauslvc 

Scac de professores  Equlpcmentos  de  lnformátic  e  moblalárlo
dlsponívels 

 Tcmcnho  
Scacs de Auac  Equlpcmentos 

 Tcmcnho  iondliente  co  número  de  vcgcs
prevlstcs/cutorlicdcs 

Espcaço  pcrc  Aiesso  c  Equlpcmentos  de
Informátic 

 Qucntdcde  de  equlpcmentos  iom  ciesso  c
lnternet iondliente co número totca de usuárlos 

 Wl-fi 
 Poaític  de  ctucalicação  de  equlpcmentos  e

softwcres 
Estruturc dc Blbaloteic  Equlpcmentos 

 Dlmensão  
Lcborctórlos  Equlpcmentos 

  Dlmensão 
Aiervo dc blbalogrcfic báslic  Informcr  o  ciervo  dc  blbalogrcfic  báslic,  ou  o

endereaço  eaetrônlio  onde  poderá  ser
eniontrcdo.

Aiervo dc blbalogrcfic iompaementcr  Informcr o ciervo dc blbalogrcfic iompaementcr,
ou  o  endereaço  eaetrônlio  onde  poderá  ser
eniontrcdo.

4 Os espcaços fslios e os equlpcmentos exlstentes deverão ser desirltos em 
umc tcbeac. Abclxo lnserlmos um modeao.
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2.1.2 CONTRATAÇÕES DE PESSOAL PARA A PLENA IMPLANTAÇÃO DO CURSO

Neste item é necessário que informe se os recursos humanos (docentes e
técnicos) já existentes são suficientes para o funcionamento pleno do curso, ou se
são suficientes somente para o primeiro ano  de funcionamento (Tecnológico) ou
para os dois primeiros anos (Bacharelado e Licenciatura).

No caso dos recursos humanos não suficientes é preciso que se insira uma
planilha, com a quantidade de contratações de docentes e técnicos necessários para
o  funcionamento  do  curso  e  suas  respectivas  disciplinas  e  atividades  a  serem
desenvolvidas.

3.CONCEPÇÃO DO CURSO

3.1 OBJETIVOS DO CURSO (GERAL E ESPECÍFICOS) 

Define  o  tipo  de  curso  que  se  pretende  ter,  o  que  vai  impactar  no  tipo  de
profissional a ser formado. Os objetivos têm que apresentar coerência com a:

- missão; visão; perfil  profissional do egresso; a estrutura curricular;  contexto
educacional; procedimentos metodológicos , incluindo   novas práticas emergentes
no  campo  do  conhecimento  relacionado  ao  curso  e  as   características  locais  e
regionais.

3.2 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO

Adequação às DCNs do curso, quando houver. Este tópico deve assegurar uma
formação profissional  e  humana necessária  ao  egresso para  atuar  no mundo do
trabalho de forma competente e cidadã. 

3.2.1  COMPETÊNCIAS 

Este  item apresentará  as  competências  que o egresso precisará  desenvolver
para que se  atinja  o perfil  profissional  desejado,  adequado às DCNs do curso e
coerente com os seus objetivos.

Deverá  também estar   articulado  "  com as  necessidades  locais  e  regionais,
havendo  planejamento  para  sua  ampliação  em  função  de  novas  demandas
apresentadas pelo mundo do trabalho5." 

3.3 REQUISITOS DE ACESSO

Acrescentar  as  informações  a  respeito  da  forma  de  acesso  que  segundo  a
Norma do Ensino Superior do IFBA pode ocorrer por:  Processo Seletivo, Portador de

5 Instrumento de Avcalcação de Curso de Grcducação - Presenilca
e c Dlstânilc / Autorlicação-  DAES/INEP)
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Diploma  de  Nível  Superior;  Aluno  Especial;  Aluno  Ouvinte;  Aluno  decorrente  de
Convênio  intercâmbio  ou  Acordo  Cultural;  Transferência  Interna  e  Transferência
Externa (Compulsória ou Facultativa).

Lembrando que para o Processo Seletivo para  entrada no primeiro semestre do
curso será considerada a  resolução nº 31, de 09 de junho de 2016, que resolve o
preenchimento de 100% das vagas ofertadas para os cursos da Educação Superior
através do Sisu – Sistema de Seleção Unificada. 

Fazer referência à lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012 (Lei de Cotas) e suas
alterações, ao Decreto 7.824/2012 e suas alterações  e à Portaria Normativa do MEC
18/2012,  que dispõem sobre   sobre o ingresso nas universidades federais  e  nas
instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências.

4.ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

4.1 ESTRUTURA CURRICULAR

Esta parte deverá conter informações sobre a organização curricular do curso
a  respeito  de  sua  estrutura,  se  é  em  eixos  temáticos  e/ou  núcleo  básico,
profissionalizante,  complementares,  específicos.  É  necessário  que  os  conteúdos
curriculares considera a:

flexibilidade,  a  interdisciplinaridade,  a  acessibilidade  metodológica,  a
compatibilidade  da  carga  horária  total  (em  horas-relógio),  evidencia a
articulação  da  teoria  com  a  prática,  a  oferta  da  disciplina  de  LIBRAS  e
mecanismos de familiarização com a modalidade a distância (quando for o
caso),  explicita claramente a articulação entre os componentes curriculares
no  percurso  de  formação  e  apresenta elementos  comprovadamente
inovadores. (DAES, p.11)

4.2 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO PERFIL DE FORMAÇÃO

Este  item  deverá  apresentar  a  representação  gráfica  do  perfil  de  formação,
devendo ser elaborado uma  matriz curricular e o fluxograma do curso, com todos os
componentes curriculares. 

Há  de  se  ressaltar  que  devido  as  especificidades  dos  cursos  sugere-se  a
utilização do mesmo modelo de Matriz  para os cursos de Bacharelado e Tecnólogos,
todavia há necessidade da utilização de um modelo de matriz distinta  para os cursos
de licenciaturas.

Abaixo serão apresentados os dois modelos de Matrizes que deverão fazer
parte do PIC ou do PPC de seus respectivos cursos, sendo:

Tabela 1 – Matriz Curricular de Cursos de Bacharelado e Tecnólogos
Tabela 2 – Matriz Curricular de Cursos de Licenciaturas
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Tabela 1
Tabela 1: Modelo de Matriz Curricular – opção 1 (Bacharelado e Tecnólogos)

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO XXXX 

SEM DISCI-

PLINAS 

CRÉ

DITOS

À DISTÂNCIA PRESENCIAL CH

TOTAL DA
DISCIPLIN

A

PRÉ-REQ.

C.H
Teórica

C.H
Prática

C.H
Total a

Distância

C.H
Teórica

C.H
Prática

C.H
Total

Presen
cial

1º Exemplo A 4 30 - 30 - 30 - 60

1º Exemplo B 4 - - - 50 10 60 60  

Total 1º semestre xx xx xx xx xx xx xx xx

2º Exemplo 3 4 40 40 20 - - 60

2º Exemplo 4 4 30 30 60 60

2º Optativa 1 4 60 60 60

Total 2º semestre xx xx xx xx xx xx xx xx

Total do Curso XX XX XX XX XX XX XX      XX

Carga Horária  Total  Teórica xx

Carga Horária  Total  Prática xx

Carga Horária Total a Distância xx

Carga Horária Total - Presencial xx

Carga Horária Total de TCC 
NSA para cursos que não contemplam TCC no PPC (desde que não
esteja previsto nas DCN)

xx

Carga Horária  Total de Estágio 
(Caso  esteja  contemplado  no  PPC)  NSA  para  cursos  que  não
contemplam TCC no PPC (desde que não esteja previsto nas DCN)

xx

Atividades Complementares
 (Caso esteja contemplado no PPC)  (desde que não esteja previsto
nas DCN)

xx

Total Geral xx

 Representação Gráfica Adaptada da Matriz constituinte do Artigo elaborado por Zigolis e  Novaes (2018).
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Tabela 2: Modelo de Matriz Curricular – opção 2  (Licenciaturas)

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO XXXX 

SEM DISCI-

PLINAS 

CRÉ-

DITOS
À DISTÂNCIA PRESENCIAL

CH

TOTAL

 DA
DISCI-
PLINA

PRÉ-REQ.

MODALIDADE

C.H
T

C.H
P

C.H
Total a
Distân-

cia

C.H
T

C.H
P

CH
PCC

E C.H
Total

Presen-
cial

1º Exemplo
A

4 30 - 30 - 20 10 30 60

1º Exemplo
B

4 - - - 30 10 20 60 60

Total 1º semestre xx xx xx xx xx xx xx xx xx XX xx

2º Exemplo 3 4 20 - 20 20 - 20 40 60

2º Exemplo 4 4 30 30 60 60

2º Optativa 1 4 60 - 60 60

Total 2º semestre xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

Total do Curso XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

Carga Horária   Total  Teórica              -
Carga Horária   Total  Prática               -
Carga Horária    Total de PCC              -
Carga Horária    a Distância                  -
Carga Horária    Total Presencial          -
Carga Horária    Total de TCC              -
Carga Horária    Total de Estágio          -
Atividades Complementares                 -
Total Geral                                           -

T – Teórica;  P – Prática; P CC– Prática  como Componente Curricular; E - Estágio

Figura 1
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MODELO DE FLUXOGRAMA

4. 3 CONTEÚDOS CURRICULARES

      Os conteúdos curriculares deverão  estar presentes no PIC de forma que:

"possibilitam o  efetivo  desenvolvimento  do  perfil  profissional  do  egresso,
considerando a atualização da área, a adequação das cargas horárias (em
horas-relógio), a adequação da bibliografia, a acessibilidade metodológica, a
abordagem de conteúdos pertinentes às políticas de educação ambiental, de
educação em direitos humanos e de educação das relações étnico-raciais e o
ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, diferenciam o
curso  dentro  da  área  profissional  e  induzem o  contato  com conhecimento
recente e inovador."  (DAES, p.12)

4.3.1  Educação  das  Relações  Étnico-raciais  e  História  e  Cultura  Afro-Brasileira,
Educação  Ambiental,  Educação  em  Direitos  Humanos,  Temas  Relacionados  à
Pessoa com Deficiência e Disciplina de Libras.

Além dos componentes curriculares exigidos pela DCN dos cursos existem
alguns  componentes  curriculares  que  são  obrigatórios  em  quaisquer  cursos,
conforme abaixo descriminados:
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 Educação das Relações Étnico-Raciais e História e Cultura Afro-
Brasileira, Africana e Indígena

Base legal – Lei nº9394/96, com a redação dada pelas Leis nº 10.639/2003 e nº
11.645/2008, e da Resolução CNE/CP nº 1/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP
nº 3/2004.

O artigo primeiro da Resolução  CNE/CP nº  1/2004 informa as formas de
inserção dos conhecimentos concernentes à Educação das Relações Étnico-Raciais
e História  e cultura Afro-Brasileira,  Africana e Indígina nos cursos de graduação,
conforme descrito abaixo:

§ 1° As Instituições de Ensino Superior incluirão nos conteúdos de disciplinas e
atividades  curriculares  dos  cursos  que  ministram a Educação  das  Relações
Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito
aos  afrodescendentes,  nos  termos  explicitados  no  Parecer  CNE/CP  3/2004.
(Resolução CNE/CP nº 1/2004)

De  modo  a  obedecer  o  estabelecido  na  referida  resolução  devem  ser
indicadas no PPC:

-  As disciplinas que abordarão em seus conteúdos a Educação das Relações
Étnico-Raciais  (Observar  as  possíveis  questões  e  temáticas  nas  DCNs  para  a
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultrua Afro-
Brasileira  e  Africana  –  http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-
content/uploads/2012/10/DCN-s-Educacao-das-Relacoes-Etnico-Raciais.pdf).

Importante lembrar que devem ser apresentados nas respectivas ementas os
conteúdos tratados.

- As atividades curriculares que abordarão a Educação das Relações Étnico-
Raciais  (podendo  ser  palestras,  conferências,  seminários  realizados  ao  longo  do
semestre letivo ou atividades permanentes do calendário acadêmico do curso ou do
Campus como por exemplo a Semana da Consciência Negra).

 Educação Ambiental 

Base legal – Decreto nº 4.281/2002 e CNE/CP Resolução nº 2, de 15 de junho de
2012. 

A  legislação  em  questão   indica  a  obrigatoriedade  de  se  desenvolver
Educação Ambiental em todos os níveis e modalidades de ensino, descreve várias
formas  de  metodologia  de  trabalho,  mas  destaca  a  interdisciplinaridade6 e
transversalidade como metodologias para se desenvolver a Educação Ambiental,
contudo o art 16 da Resolução nº 2 de 2015 informa que:

6  Interdlsilpalncrldcde é ter um objeto de ionheilmento ionvenilonca trctcdo 
em dlsilpalncs dlferentes de formc slmuatânec, crtiuacdc e lntegrcdc, no lntulto de romper iom c 
frcgmentcação do ionheilmento e posslblaltcr c cprendlicgem mcls orgânlic.
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A  inserção  dos  conhecimentos  concernentes  à  Educação  Ambiental  nos
currículos da Educação Básica e da Educação Superior pode ocorrer: I - pela
transversalidade,  mediante  temas  relacionados  com  o  meio  ambiente  e  a
sustentabilidade  socioambiental;  II  -  como  conteúdo  dos  componentes  já
constantes  do  currículo;  III  -  pela  combinação  de  transversalidade  e  de
tratamento nos componentes curriculares. Parágrafo único. Outras formas de
inserção podem ser admitidas na organização curricular da Educação Superior
e na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, considerando a natureza
dos cursos. 

 Educação em Direitos Humanos

Base Legal  –  Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012) e ao Parecer CNE/CP 8/2012
os artigos 6 e 7 das  Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos
(Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012) indicam que o tema  pode ser desenvolvido
das seguintes formas: 

 I  –  pela  transversalidade7,  por  meio  de temas relacionados aos Direitos
Humanos  tratados interdisciplinarmente; 

 II – como um conteúdo específico de uma das disciplinas já existentes no
currículo escolar;

III  –  de  maneira  mista,  ou  seja,  combinando  transversalidade  e
disciplinaridade.

 Temas relacionados à pessoa com deficiência

Há de se ressaltar que existe a obrigatoriedade da " inclusão em conteúdos
curriculares,  em  cursos  de  nível  superior  e  de  educação  profissional  técnica  e
tecnológica,  de  temas  relacionados  à  pessoa  com  deficiência  nos  respectivos
campos de conhecimento.  " (Inciso XIV do art. 28 da Lei 13146, de 6 de julho de
2015)

 Libras

 A  oferta  da  Disciplina  de  LIBRAS  é  obrigatória  para  os  cursos  de
licenciaturas  e   Fonoaudiologia,  e  optativa  para  os  demais  cursos  (Decreto  nº
5.626/2005).

7 Trcnsverscaldcde  são  temcs,  iomo  por  exempao,  o  Melo  Amblente  e  deve  ser
lntegrcdo às árecs ionveniloncls de formc c estcrem presentes em todcs eacs, reaciloncndo-cs às questões dc
ctucaldcde (PCN, Temcs Trcnsverscls, p.29).
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OBSERVAÇÃO: No caso das Licenciaturas é necessário consultar a síntese do
III SEGELIC, que define como os conteúdos apresentados nesse item deverão
estar presentes no PIC/PPC  dos cursos de licenciaturas.

4.3.2 CASO ESPECÍFICO

Os cursos de Engenharia, Arquitetura e Tecnologia deverão " incluir
nas disciplinas ministradas conteúdo relativo à prevenção e ao combate a incêndio e
a desastres ",conforme normatizado no artigo 8º da Lei nº 13425, de 30 de Março de
2017. 

4.4  A PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR – PCC

(EXCLUSIVO PARA AS LICENCIATURAS)

A Resolução nº  2  de  1º  de  julho  de 2015 determina que o  currículo  seja
composto com   “400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular,
distribuídas ao longo do processo formativo” .

O Parecer CNE/CES Nº 15/2015 entende que  a prática como componente
curricular é:

o conjunto de  atividades formativas que proporcionam experiências de
aplicação de conhecimentos ou de desenvolvimento de procedimentos
próprios  ao  exercício  da  docência.  Por  meio  destas  atividades,  são
colocados em uso, no âmbito do ensino, os conhecimentos, as competências
e as habilidades adquiridos nas diversas atividades formativas que compõem
o currículo  do  curso.  As atividades  caracterizadas  como prática  como
componente curricular podem ser desenvolvidas como núcleo ou como
parte  de  disciplinas  ou  de  outras  atividades  formativas. Isto  inclui  as
disciplinas de caráter prático relacionadas à formação pedagógica, mas não
aquelas relacionadas aos fundamentos técnico-científicos correspondentes a
uma determinada área do conhecimento. (p.3, grifo nosso) 

O PPC deve informar como a " Prática como Componente Curricular " está
organizada no currículo e como é desenvolvida, devendo também:

 Especificar as cargas horárias das PCC cumpridas nas disciplinas; 
 Especificar  as  cargas  horárias  das  PCC  cumpridas  em  atividades  e/ou

projetos;

As atividades práticas de ensino  estão previstas em  conformidade com as
Diretrizes Curriculares da educação Básica, da Formação de Professores e da
área de conhecimento  da licenciatura,  em articulação com o PPC,  estão
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distribuídas e  relacionam teoria e prática de forma reflexiva durante todo o
curso. (DAES, p. 23)

4.5. METODOLOGIA

A metodologia  prevista e descrita  no PIC deverá: 

atender  ao desenvolvimento de conteúdos, às estratégias de aprendizagem,
ao contínuo acompanhamento das atividades, à acessibilidade metodológica e
à  autonomia  do  discente,  coaduna-se  com  práticas  pedagógicas  que
estimulem  a  ação  discente  em  uma  relação  teoria-prática,  e  é  claramente
inovadora  e  embasada  em  recursos  que  proporcionem  aprendizagens
diferenciadas dentro da área. ( DAES, p. 12)

4.5.1  INTERDISCIPLINARIDADES 

Neste tópico é essencial que seja inserido a forma que a interdisciplinaridade
ocorrerá, se vai ser por intermédio de projetos integradores, situações problemas,
desenvolvimento entre duas ou mais disciplinas, etc. 

Abaixo  transcrevemos  a  definição  de   interdisciplinaridade   presente  no
Instrumento de Avaliação de Cursos Superiores Presenciais e a Distância  para um
melhor entendimento sobre o tema.

Concepção epistemológica do saber na qual as disciplinas são colocadas em
relação,  com  o  objetivo  de  proporcionar  olhares  distintos  sobre  o  mesmo
problema, visando a criar soluções que integrem teoria e prática, de modo a
romper com a fragmentação no processo de construção do conhecimento.
(DAES, p.51)

Abaixo transcrevemos um trecho do PIC de Tecnologia em Agroindústria do
campus   Porto  Seguro  para  exemplificar  como  a  interdisciplinaridade  pode  ser
abordada em um curso.

No  quinto  semestre,  também  será  trabalhado  o  conteúdo  Bioprocessos
Industriais  na  teoria  e  prática  pelas  disciplinas  Produção  de  Bioenergia  I,
Tecnologia de Leite e Derivados, Tecnologia de Papel e Celulose, Tecnologia
de  Pescado  e  Derivados  (quinto  semestre).  Por  fim,  no  sexto  semestre  a
interdisciplinaridade será contemplada como  conteúdo de Empreendedorismo
sustentável,  através  das  disciplinas  Empreendedorismo,  Produção  de
Bioenergia II e Tratamento e Aproveitamento de Resíduos. (PIC, p. 41)

4.5.2 OFERTA DE DISCIPLINAS NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 
(EXCLUSIVO PARA CURSOS PRESENCIAIS QUE OFERTAM DISCIPLINAS NA
MODALIDADE A DISTÂNCIA  EM ATÉ 20% OU CURSOS A DISTÂNCIA)
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A oferta de cursos presenciais que ofertam disciplinas na modalidade a 
distância em até 20% e os cursos na modalidade a distância deverão estar de acordo
também com a portaria 1.134 de 10 de outubro de 2016.

4.5.2.1 - Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

Informar no PPC como o AVA apresenta:

os materiais, recursos e tecnologias apropriadas, que permitem desenvolver a
cooperação entre tutores, discentes e docentes, a reflexão sobre o conteúdo
das  disciplinas  e  a  acessibilidade  metodológica,  instrumental  e
comunicacional,  e  previsão  avaliações  periódicas  devidamente
documentadas, de modo que seus resultados sejam efetivamente utilizados
em ações de melhoria contínua. (INEP, p. 19 )

4.5.2.2- Material didático 

O material  didático  a  ser  disponibilizado  aos estudantes  deverá  estar  descrito  no
PPC, principalmente com relação as seguintes questões:

teve previsão de elaboração ou validação por equipe multidisciplinar (no caso
de  eAD)  ou  equivalente  (no  caso  presencial),  possibilita  desenvolver  a
formação  definida  no  projeto  pedagógico,  considerando  sua  abrangência,
aprofundamento  e  coerência  teórica,  sua  acessibilidade  metodológica  e
instrumental e a adequação da bibliografia às exigências da formação, e prevê
linguagem inclusiva e acessível, com recursos inovadores. (INEP, p.19)

4.5.2.3 - Equipe Multidisciplinar
Inserir informações a respeito da equipe multidisciplinar prevista, com relação

aos seguintes aspectos:
-  constituição -  " por profissionais de diferentes áreas do conhecimento" (DAES,
p.24)
-  responsabilidade -   "  pela concepção, produção e disseminação de tecnologias,
metodologias e os recursos educacionais para a educação a distância e prevê plano
de ação documentado e implementado e processos de trabalho formalizados". (IBID,
p.24)

4.5.2.4- Atividades de tutoria

Informar no PIC que existe previsão para as atividades de tutoria no curso e 
que essas contemplarão as seguintes questões:

o  atendimento  às  demandas  didático-pedagógicas  da  estrutura  curricular,
considerando  a  mediação  pedagógica  junto  aos  discentes,  inclusive  em
momentos presenciais, o domínio do conteúdo, de recursos e dos materiais
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didáticos  e  o  acompanhamento  dos discentes  no processo formativo,  com
planejamento de avaliação periódica por estudantes e equipe pedagógica do
curso,  embasando  ações  corretivas  e  de  aperfeiçoamento  para  o
planejamento de atividades futuras. (INEP, 17) 

4.5.2.5 - Os conhecimentos, habilidades e atitudes da equipe de tutoria 

Os conhecimentos, habilidades e atitudes da equipe de tutoria devem estar
previstos  para que:

as  atividades  e  ações  estejam  alinhadas  ao  PPC,  às  demandas
comunicacionais e às tecnologias previstas para o curso, com planejamento
de  avaliações  periódicas  para  identificar  necessidade  de  capacitação  dos
tutores e apoio institucional  para adoção de práticas criativas e inovadoras
para a permanência e êxito dos discentes. (DAES, 18)

4.6 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Deverá estar previsto no PPC e informar as seguintes questões: 

considera carga horária, formas de apresentação, orientação e coordenação,
a divulgação de manuais atualizados de apoio à produção dos trabalhos e a
disponibilização dos TCC em repositórios institucionais  próprios,  acessíveis
pela internet. (DAES, p.15)

4.7 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO

É obrigatório para cursos cujas DCN preveem o estágio supervisionado e para
aqueles  que mesmo sem a indicação nas DCN   estão previstos no PPC. Sendo
necessário informar que: 

se  está previsto  e  contempla carga  horária  adequada,  orientação  cuja
relação orientador/aluno seja compatível com as atividades,  coordenação e
supervisão,  existência de convênios,  estratégias para gestão da integração
entre ensino e mundo do trabalho,  considerando as competências previstas
no  perfil  do  egresso,  e interlocução  institucionalizada  da  IeS  com  o(s)
ambiente(s) de estágio, que  gere insumos para atualização das práticas do
estágio. (DAES, p.13)

No caso das licenciaturas outras questões também deverão estar presentes
no PPC, além das citadas no parágrafo acima, conforme transcrito do Instrumento de
Avaliação de Cursos Superiores 2017 e inserido abaixo:

 A  relação  com  a  rede  de  escolas  da  Educação  Básica –   O  estágio
curricular  supervisionado  está  previsto  e  possibilita  a  vivência  da  realidade
escolar de forma integral,  a participação em conselhos de classe/ reuniões de
professores, a relação com a rede de escolas da educação Básica, prevendo-se
registro acadêmico, havendo planejamento para acompanhamento pelo docente
da IES (orientador) nas atividades no campo da prática, ao longo do ano letivo, e
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práticas inovadoras para a gestão da relação entre a IES e a rede de escolas da
educação Básica.
 A  relação  entre  teoria  e  prática  -  O  estágio  curricular  supervisionado
previsto possibilita a relação teoria e prática e contempla a articulação entre o
currículo  do  curso  e  aspectos  práticos  da  educação  Básica,  o  embasamento
teórico  das  atividades  planejadas  no  campo  da  prática,  a  participação  do
licenciando  em  atividades  de  planejamento,  desenvolvimento  e  avaliação
realizadas  pelos  docentes  da  educação  Básica,  a  reflexão  teórica  acerca  de
situações vivenciadas pelos licenciandos, a criação e divulgação de produtos que
articulam e sistematizam a relação teoria e prática, com atividades exitosas ou
inovadoras.

 Integração  com  as  redes  públicas  de  ensino  -  Os  convênios  e  ações
previstas  possibilitam  integração com a rede pública de ensino,  viabilizam  o
desenvolvimento, a testagem, a execução e a avaliação de estratégias didático-
pedagógicas,  inclusive  com o uso de tecnologias educacionais,  prevendo-se
que  as  experiências  sejam documentadas,  abrangentes  e  consolidadas,  com
resultados relevantes para os discentes e para as escolas de educação básica, e
planejando ações inovadoras.

4.8  ATIVIDADES  COMPLEMENTARES  (AC)  -  Obrigatório  para  os  cursos  cujas
DCNs preveem AC

É obrigatório para cursos cujas DCN preveem as Atividades Complementares e
para  aqueles  que mesmo sem a indicação nas DCN   estão previstos no PPC.
Sendo necessário informar que: 

estão previstas e consideram a carga horária, a diversidade de atividades e
de formas de aproveitamento, a aderência à formação geral e específica do
discente, constante no PPC, e o planejamento de mecanismos inovadores na
sua regulação, gestão e aproveitamento.. ( DAES, p.15 )

Abaixo  disponibilizamos  um  modelo  de  barema  para  que  sejam  inseridas
informações a respeito da Atividade Complementar e inserimos também um barema
parcial  utilizado  pelo  Curso  de  Engenharia  Mecânica  de  Simões  Filho  para
exemplificar.

Tabela 2
Barema de Validação e Aproveitamento das Atividades Complementares

ATIVIDADE
REALIZADA
(AR)

QUANTIDADE DE
 HORAS VÁLIDAS
 COMO AC

QUANTIDADE 
MÁXIMA      DE     
HORAS     QUE
PODERÃO SER 
APROVEITADAS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Tipo   de
atividade

X hs de atividade realizada
= X hs de AC

Até X hs Certificados e Declarações 
Termos  de  Outorga  de  Iniciação
Científica  ou  declaração/certificado  do
professor orientador etc.
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4.9 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO

Deve  estar  prevista  no  PIC  e  "  claramente  voltadas  para  a  promoção  de
oportunidades  de  aprendizagem  alinhadas  ao  perfil  do  egresso,  pressupondo-se
práticas exitosas ou inovadoras para a sua revisão". (DAES, p. 9)

4.9.1  A política de ensino

Deve  ser  indicado  como  estão  previstas  no  âmbito  do  curso  as  políticas
institucionais  de  ensino  (p.33  e  p.  114  do  PDI),  como  também  informar  o
compromisso com a formação do sujeito histórico-crítico, conforme descrito abaixo:

“O ensino no IFBA deve ter por princípio a formação do sujeito histórico-crítico
e  a  vinculação  com  a  ciência  e  tecnologia  destinada  à  construção  da
cidadania e da democracia, mediante o enfrentamento a todas as formas de
discriminação e preconceito, a defesa do meio ambiente e da vida e a criação
e produção solidárias em uma perspectiva emancipadora.” (PDI, p. 114)

4.9.2  A Política de pesquisa 

É  interessante  que  se  inicie  o  tópico  com  o  entendimento  do  que  é
considerado Pesquisa no IFBA, uma sugestão está transcrita abaixo:

“A  pesquisa  no  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  da  Bahia  é
entendida como uma atividade de produção de conhecimento e, nesse sentido,  está
sempre associada às atividades de ensino e às ações de extensão. A pesquisa tem por
objetivo  realizar  o  atendimento  de  demandas  sociais,  do  mundo  do  trabalho  e  da
produção,  o  comprometimento  com  a  inovação  tecnológica  e  a  transferência  de
tecnologia  para  a  comunidade.  Cabe,  portanto,  garantir  o  estabelecimento  e
manutenção das condições acadêmicas e técnicas que propiciem a complementação e o
aprimoramento na formação de profissionais aptos a desenvolver a pesquisa científica
voltada a esse objetivo” (p. 121)

Outras informações que também devem ser inseridas são: 
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- políticas institucionais de pesquisa (p.36 e p. 121 do PDI) constantes no
  PDI.

 - estratégias para alcançar a política de pesquisa;
- linhas de pesquisa e a articulação com o ensino e a extensão;
- Grupos de Pesquisa.

4.9.3 Política de extensão

É  interessante  que  se  inicie  o  tópico  com  o  entendimento  do  que  é
considerado Extensão no IFBA, uma sugestão está transcrita abaixo:

“Entende-se  por  Extensão  Tecnológica  toda  e  qualquer  atividade
educacional, científica e cultural que, articulada com o ensino e com
a pesquisa, leva o IFBA a interagir com a sociedade por intermédio
dos seus corpos docente, técnico e discente” (p. 118) 

Outras informações que também devem ser inseridas são: 
- políticas institucionais  de extensão (p.40 e p. 118 do PDI)

- estratégias para alcançar a política de extensão; 
- ações extensionistas visando à interação entre o conhecimento científico produzido
no curso e sua interface com a comunidade. 

4.9.4 ARTICULAÇÃO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Deve  apresentar  a  relação  do  ensino  com  a  pesquisa  e  a  extensão  no
desenvolvimento das atividades curriculares do curso, de acordo com as políticas
institucionais previstas no PDI.

5  TECNOLOGIAS  DE  INFORMAÇÃO  E  COMUNICAÇÃO  –  TICS  –  NO  PROCESSO
ENSINO-  APRENDIZAGEM (TICs)

As TICs deverão ser   planejadas  de forma que:
possibilitam a  execução  do  projeto  pedagógico  do  curso,  viabilizam a
acessibilidade  digital  e  comunicacional  e  a interatividade  entre  docentes,
discentes e tutores (estes últimos, quando for o caso), asseguram o acesso a
materiais  ou  recursos  didáticos  a  qualquer  hora  e  lugar  e  propiciam
experiências diferenciadas de aprendizagem baseadas em seu uso. (DAES,
p.18)

Indicar como as TICs estarão presentes no curso, indicando os produtos de
vídeos e multi-meios, lousas digitais, ambiente virtual de aprendizagem, softwares
educacionais etc.
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Informar  como será  desenvolvida  a  acessibilidade  digital  e  comunicacional
para Pessoas com deficiência, fazer referência ao Capítulo II  do Título III,  da Lei
Brasileira de Inclusão, nº 13.146, de 6 de julho de 2015. É importante que sejam
inseridos os aplicativos /programas específicos e as tecnologias assistivas que serão
utilizados, como por exemplo, o Dosvox, Virtual  Vision, Motrix,  Calculadora, entre
outros.

Informar também como ocorrerá a interatividade entre docentes, discentes e
tutores (estes últimos, quando for o caso).

6. ACESSIBILIDADE

O  PIC  deverá  contemplar  as  ações  que  permitam  as  acessibilidades
pedagógica,  atitudinal,  comunicacional,  programática,  arquitetônica  e  digital  que
estarão presentes no curso.

Observar e fazer referência à  Constituição Federal, artigos 205,206 e 208 que
tratam, respectivamente, do direito, dever e finalidade da educação, dos princípios
do  Ensino,  da  garantia  da  educação  básica  pelo  Estado;  a  Lei  Brasileira  de
Inclusão, nº 13.146, de 6 de julho de 2015; à Lei nº 12.764 de 27 de dezembro de
2012, que trata da Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro
Autista;  ao   Decreto  nº  7.611,  de  17  de  novembro  de  2011  que  trata  sobre  a
educação  especial,  do  atendimento  educacional  especializado  e  dá  outras
providências; Resolução 30 de Dezembro de 2017, que institui a política de inclusão
da pessoa com deficiência e/ou outras necessidades específicas no âmbito do IFBA
e ao Decreto  nº  5.626/2005,  que  dispõe  sobre  a  Língua  Brasileira  de  Sinais  –
Libras. 

Observar e fazer referência à Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2004,
que  trata  sobre  os  requisitos  de  acessibilidade  de  pessoas  portadoras  de
deficiências,  para  instruir  os  processos de autorização e de reconhecimento  de
cursos, e de credenciamento de instituições.

Informar que na entrada do estudante com deficiência o Projeto Pedagógico
será adaptado para que ocorra a acessibilidade plena desse estudante. Há de se
ressaltar  que  para  cada  estudante  com  deficiência  será  elaborado  um  Projeto
Pedagógico específico.

7. SERVIÇO DE APOIO AO DISCENTE E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Informar nesse item as seguintes questões: 

"A  previsão  de  apoio  ao  discente  contempla  ações  de  acolhimento  e
permanência,  acessibilidade  metodológica  e  instrumental,  monitoria,
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nivelamento, intermediação e acompanhamento de estágios não obrigatórios
remunerados, apoio psicopedagógico, participação em centros acadêmicos ou
intercâmbios nacionais e internacionais, e ações inovadoras." (DAES, p.
16) 

 O Serviço médico, psicossocial e do Núcleo de Atendimento às pessoas com
necessidades especiais (NAPNE), enfatizando a assessoria que esse núcleo deverá
prestar aos profissionais de educação no campus e gestão visando o alcance da
acessibilidade plena.

8. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO

8.1 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Descrever  a  forma  de  avaliação  do  corpo  discente,  com  base  na  Norma
Acadêmica do IFBA, informando:

- como será a acessibilidade na avaliação.
-como  o  processo  de  avaliação  contempla  a  concepção  do  curso,  as

competências e habilidades do perfil profissional,  
- como ocorre a adequação dos instrumentos à metodologia proposta
-  as ações que serão utilizadas no curso visando a melhora da aprendizagem
tendo como referencial as avaliações realizadas.

É  necessário  que  seja  possibilitado  "  o desenvolvimento  e  a  autonomia  do
discente  de  forma  contínua  e  efetiva,  e  implicam  informações  sistematizadas  e
disponibilizadas aos estudantes, com mecanismos que garantam sua natureza formativa,
sendo  planejadas  ações  concretas  para  a  melhoria  da  aprendizagem  em  função  das

avaliações realizadas." (INEP, p 20)

8.2 GESTÃO DO CURSO E OS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO INTERNA E EXTERNA

É necessário informar nesse item como a gestão do curso é:

planejada  considerando  a  autoavaliação  institucional  e  o  resultado  das
avaliações  externas  como  insumo  para  aprimoramento  contínuo  do
planejamento do curso,  com previsão  da  apropriação  dos resultados pela
comunidade acadêmica e delineamento de processo autoavaliativo periódico
do curso. (IBID, p. 16)

Algumas informações que também deverão estar presente no item são:

Avaliação do corpo discente sobre o curso – sua estrutura curricular, utilização
dos  espaços  educativos  (laboratórios,  bibliotecas,  etc.),  a  atuação  dos  docentes,
estrutura física, comunicação com a coordenação do curso, etc.;
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Avaliação do corpo docente – sua estrutura curricular, a auto-avaliação, estrutura
física, comunicação com a coordenação do curso, etc.;

Avaliação do corpo técnico-administrativo- a atuação dos docentes, discentes,
comunicação  com  a  coordenação  do  curso,  estrutura  física,  seu  desempenho
contribuindo para o bom andamento do curso, etc.; e

Avaliação  interna  do  curso  através  do  índice  de  evasão,  aceitação  dos
formandos no mercado nacional e internacional e em programas de pós-graduação,
convênios, produção científica dos alunos, projetos integrados de ensino, pesquisa e
extensão, recursos e estágios remunerados obtidos em outras empresas, estrutura
curricular, biblioteca, média das avaliações anuais por grupos de alunos etc.

8.3CRITÉRIOS  DE  APROVEITAMENTO  E  PROCEDIMENTOS  DE  AVALIAÇÃO  DE
COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS ANTERIORMENTE DESENVOLVIDAS

Descrever as formas de aproveitamento de estudos e os procedimentos de
avaliação  de  competências  profissionais  anteriormente  desenvolvidas,  conforme
regulamentação interna do IFBA.

9. GESTÃO ACADÊMICA DO CURSO

9.1 COLEGIADO

Informar  que  o  colegiado  é  regulamentado  e  institucionalizado  ou  que  será,
imediatamente após a implantação do curso, como também:
- a composição (representatividade dos segmentos)
- o funcionamento (periodicidades das reuniões, encaminhamentos e registros)

9.2 COORDENAÇÃO

Apresentar as funções, perfil, atribuições da coordenação e regime de trabalho
destinada à coordenação, conforme regulamento do IFBA.

Há  de  se  ressaltar  que  o  regime  de  trabalho  do  coordenador  de  curso
impactará  diretamente  no  conceito  que  será  emitido  pelo  avaliador  do  MEC  no
processo de reconhecimento do curso.

Abaixo transcrevemos e indicamos o critério de análise para que o curso siga
e   tenha a possibilidade de conseguir a nota 5:

O regime de trabalho previsto do coordenador é de tempo integral e possibilita
o atendimento da demanda, considerando a gestão do curso, a relação com
os docentes, discentes, tutores e equipe multidisciplinar (quando for o caso) e
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a representatividade nos colegiados superiores, por meio da elaboração de um
plano  de  ação  documentado  e  compartilhado,  que  preveja  indicadores  de
desempenho  da  coordenação  a  serem  disponibilizados  publicamente,  e  o
planejamento da administração do corpo docente do seu curso, favorecendo a
integração e a melhoria contínua.

9.3 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE

Inserir  as  informações  com  relação  aos  seguintes  aspectos:  concepção,
acompanhamento, consolidação, avaliação do PPC. composição, titulação, regime
de  trabalho  e  permanência  do  Núcleo  Docente  Estruturante  (NDE)  do  curso  e
atuação do Núcleo.

As informações referentes ao NDE tem que estar de acordo com o Regimento do
NDE do IFBA.

 O NDE deverá estar atuar:

[...]    no  acompanhamento,  na  consolidação  e  na  atualização  do  PPC,
realizando estudos e atualização periódica, verificando o impacto do sistema
de  avaliação  de  aprendizagem  na  formação  do  estudante  e  analisando  a
adequação do perfil do egresso, considerando as DCNs e as novas demandas
do mundo do trabalho; e planeja procedimentos para permanência de parte de
seus membros até o ato regulatório seguinte.

 Composição do NDE - no mínimo, 5 docentes do curso; 

 Regime de trabalho - seus membros atuarão em regime de tempo integral ou
parcial (mínimo de 40% em tempo integral); 

 Titulação exigida para compor o NDE - pelo menos 60% de seus membros
possuem titulação stricto sensu.

10.INFRA-ESTRUTURA

10.1 CORPO DOCENTE

Citar  os  docentes  envolvidos  com  o  curso,  nome,  carga  horária,  a  que
componente curricular está vinculado e titulação.

Tabela 3
DOCENTE CARGA HORÁRIA DISCIPLINA TITULAÇÃO
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10.2 EQUIPE TÉCNICO-PEDAGÓGICA (CORES/GRA, SECRETARIA E TÉCNICOS 
DE LABORATÓRIOS)

Descrever o nome e a função do servidor.

10.3 INSTALAÇÕES (BÁSICAS E ESPECÍFICAS)

Descrição dos materiais e espaços físicos existentes, bem como dos que são
necessários.

 Salas de aula;
 Sala dos professores;
 Sala de Coordenação;
 Espaços para professores de dedicação exclusiva;
 Espaço para acesso a equipamentos de informática;
 Laboratórios;
 Quadra/Ginásio;
 Espaços de convivência;
 Auditório.

10.4 BIBLIOTECA

Descrição da estrutura da biblioteca e os recursos disponíveis.

11.CERTIFICAÇÃO

11.1 CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA

Informar o tipo de certificação que será emitida após a integralização do curso,
integralmente ou parcialmente, ou seja, se será emitido um Diploma de Tecnólogo
após a integralização total  do curso ou um certificado de qualificação profissional
referente a conclusão parcial de determinados componentes curriculares.

Informar que a certificação obedecerá a legislação vigente, como também as
Normas Acadêmicas do Ensino Superior do IFBA.

As Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Tecnologia possibilita a
Certificação  de  Qualificação  Profissional,  conforme descrito  abaixo,  porém há  de
ressaltar a necessidade que esteja definido na estrutura curricular os componentes
curriculares necessários para a obtenção de uma determinada competência que será
certificada, como também definido no tópico de Certificação e Diplomação.

Art. 5º Os cursos superiores de tecnologia poderão ser organizados por módulos que
correspondam a qualificações profissionais identificáveis no mundo do trabalho.

§ 1º O concluinte de módulos correspondentes a qualificações profissionais fará jus ao
respectivo Certificado de Qualificação Profissional de Nível Tecnológico.
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§ 2º O histórico escolar que acompanha o Certificado de Qualificação Profissional de
Nível Tecnológico deverá incluir as competências profissionais definidas no perfil de
conclusão do respectivo módulo.

11.2 CURSOS DE BACHARELADO E LICENCIATURAS

Informar que após a integralização do curso será emitido um diploma, informar
também o grau obtido se é de Bacharel e em que (Engenharia Civil, Arquitetura etc)
ou se é em licenciatura (física, química etc) e informar que a certificação obedecerá a
legislação vigente,  como também as Normas Acadêmicas do Ensino Superior  do
IFBA.

12. REFERÊNCIAS

Incluir lista de referências que foram citadas no corpo do texto.

13. ANEXOS

Incluir os anos que foram citados no texto, iniciando pelas ementas.
DOCUMENTOS QUE SUBSIDIAM A ELABORAÇÃO DO PIC
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LEGISLAÇÕES – ENSINO SUPERIOR

Legislações Gerais:

Avcalcação e 
Reguacação dc 
Eduicação Superlor

Dlspõe sobre o exeriíilo dcs funações de
reguacação,  supervlsão  e  cvcalcação  dcs
lnsttulações  de  eduicação  superlor  e  dos
iursos superlores de grcducação e de pós-
grcducação no slstemc federca de enslno.

Decreto nº  9235 de 15
de Dezembro de 2017

Lel de Dlretrlies e Bcses dc Eduicação 
Ncilonca – LDB. Lel nº 9.394/1996

Slstemc Ncilonca de Avcalcação dc 
Eduicação Superlor – SINAES. SINAIS, de cgosto de 2003

Slstemc Ncilonca de Avcalcação dc 
Eduicação Superlor – SINAES e dá outrcs 
provldênilcs.

Lel nº 10.861/2004

Reguacação, supervlsão e cvcalcação de 
lnsttulações de eduicação superlor e iursos
superlores de grcducação.

Deireto nº 5.773/2006

e-MEC - slstemc eaetrônlio de fuxo de 
trcbcaho e gerenilcmento de 
lnformcações. 

Portcrlc Normctvc nº 
40/2007

Conielto de horc-cuac. Resoauação CNE/CES nº 
03/2007

Insttul c Rede Federca de Eduicação 
Profisslonca, Clentífiic e Teinoaóglic.

Lel nº 11.892/2008

Núiaeo Doiente Estruturcnte – NDE.

Resoauação CONAES nº 
1/2010
Resoauação/CONSUP/IFBA 
nº 17 de 27/08/2012

Instrumento de Avcalcação de Cursos de 
Grcducação presenilca e c dlstânilc.

Instrumento de Avcalcação 
de mclo de 2018

Dlretrlies Currliuacres Nciloncls Gercls 
pcrc c Eduicação Báslic

Resoauação CNE/CEB nº 4, 
de 13 de juaho de 2010

Eduicação Amblentca
Insttul c Poaític Ncilonca de Eduicação 
Amblentca. Lel nº 9.795/1999

Reguacmentc c Lel no 9.795. Deireto nº 4.281/2002

Normcs gercls e irltérlos báslios pcrc c 
promoação dc ciesslblaldcde dcs pessocs 
portcdorcs de defiilênilc ou iom 
moblaldcde reduildc.

Deireto nº 5.296/2004

Dlspõe sobre c Línguc Brcslaelrc de Slncls 
– Llbrcs. Deireto nº 5.626/2005

Promuagc c Convenação   Interncilonca   
sobre os Dlreltos dcs Pessocs iom 
Defiilênilc e seu Protoioao Fciuatctvo

Deireto nº 6.949, de 25 
de cgosto de 2009

Dlspõe sobre c eduicação espeilca, o Deireto nº 7.611, de 17 
40



Aiesslblaldcde

ctendl- mento eduicilonca espeilcalicdo 
e dá outrcs provldênilcs

de novembro de 2011

Dlspõe sobre requlsltos de ciesslblaldcde 
de pessocs portcdorcs de defiilênilcs, 
pcrc lnstrulr os proiessos de cutorlicação  
e  de reionheilmento de iursos, e de  
iredenilc-
mento de lnsttulações

Portcrlc nº 3.284, de 7 de 
novembro de 2004

Art. 205 – Trctc do dlrelto, dever e 
fincaldcde dc eduicação. 
Art. 206 – Trctc dos prlniíplos do Enslno.
Art. 208 -  Trctc dc gcrcntc dc eduicação 
báslic peao Estcdo 

Consttulação Federca, 
crtgos 205,206 e 208

Aiesslblaldcde c edlfiicações, moblalárlo, 
espcaços e equlpcmentos urbcnos. NBR 9050/2004, dc ABNT

Estcbeaeie     normcs   gercls   e       
irltérlos báslios pcrc c promoação dc   
ciesslblaldcde
dcs pessocs portcdorcs de defiilênilc   ou
iom     moblaldcde   reduildc, e     dá   
outrcs provldênilcs

Lel Federca 10.098, de 19 
de deiembro de 2000

Resoauação 30 de Deiembro de 2017, que
lnsttul  c  poaític  de  lniausão  dc  pessoc
iom defiilênilc e/ou outrcs neiessldcdes
espeilfiics no âmblto do IFBA

Resoauação Nº 30 de 27 de
Deiembro de 2017.

Insttul  c  Lel  Brcslaelrc  de  Iniausão  dc
Pessoc  iom  Defiilênilc  (Estctuto  dc
Pessoc iom Defiilênilc)

Lel  nº  13.146,  de  06  de
juaho de 2015.

Referenilcls  de  Aiesslblaldcde  nc
Eduicação Superlor e c Avcalcação  in Loco
do  Slstemc  Ncilonca  de  Avcalcação  dc
Eduicação Superlor (SINAES)

Avcalcação  de  Cursos  de
Grcducação

Pessoc iom 
Trcnstorno de 
Espeitro Autstc

Proteação dos Dlreltos dc Pessoc iom 
Trcnstorno do Espeitro Autstc

Lel nº 12.764, de 27 de 
deiembro de 2012.

Eduicação pcrc 
Reacações Étnlio-
Rcilcls

Dlretrlies Currliuacres Nciloncls pcrc c 
Eduicação dcs Reacações Étnlio- Rcilcls e 
pcrc o Enslno de Hlstórlc e Cuaturc Afro-
Brcslaelrc e Afrlicnc.

Resoauação CNE/CP nº 
01/2004

Dlretrlies Currliuacres Nciloncls pcrc c 
Eduicação dcs Reacações Étnlio-Rcilcls
e pcrc o Enslno de Hlstórlc e Cuaturc Afro-
Brcslaelrc e Afrlicnc.

Pcreier CNE/CP nº 
03/2004

Aaterc c Lel n
o 
9.394, de 20 de deiembro 

de 1996, que estcbeaeie cs dlretrlies e 
bcses dc eduicação ncilonca, pcrc lniaulr 
no iurríiuao ofiilca dc Rede de Enslno c 
obrlgctorledcde dc temátic  Hlstórlc e 
Cuaturc Afro-Brcslaelrc , e dá outrcs 
provldênilcs. 

Lel 10.639/2003
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Aaterc c Lel n
o 
9.394, de 20 de deiembro 

de 1996, modlfiicdc peac Lel n
o 
10.639, 

de 9 de jcnelro de 2003, que estcbeaeie 
cs dlretrlies e bcses dc eduicação 
ncilonca, pcrc lniaulr no iurríiuao ofiilca 
dc rede de enslno c obrlgctorledcde dc 
temátic “Hlstórlc e Cuaturc Afro-
Brcslaelrc e Indígenc”.

Lel nº 11.645/2008

Estáglo Lel que dlspõe sobre estáglo de 
estudcntes. Lel nº 11.788/2008

Eduicação em 
Dlreltos Humcnos

Dlretrlies Currliuacres Nciloncls pcrc c 
Eduicação em Dlreltos Humcnos

Resoauação CNE/CP nº 1, 
de 30 de mclo de 2012

Cursos de Tecnologia:

Denomlncação dos 
Cursos

Cctáaogo Ncilonca dos Cursos Superlores 
de Teinoaoglc.

Portcrlc Normctvc nº 
12/2006
Portcrlc nº 1024/2006

Ccrgc Horárlc 
mínlmc

Cctáaogo Ncilonca dos Cursos Superlores 
de Teinoaoglc. Portcrlc nº 10/2006

Dlretrlies Currliuacres Nciloncls dos 
Cursos de Teinoaoglc.

Resoauação CNE/CP 
3/2002

Certfiicação 
lntermedlárlc

Deireto 5.154 de 
23/07/2004 (Artgo 6º
e 7º)

Licenciatura:

Denomlncação dos 
Cursos

Ccdcstro de 
denomlncações dos 
Cursos de Grcducação 
(bcihcreacdo e 
alienilcturc)

DCN 

Formcação lnlilca em nívea superlor (iursos 
de alienilcturc, iursos de formcação 
pedcgóglic pcrc grcducdos e iursos de 
segundc alienilcturc) e pcrc c formcação 
iontnucdc.

Resoauação Nº 2, de 1º 
de Juaho de 2015

Lel de Combcte e 
Prevenação c lniêndlo 
e c descstres 

Estcbeaeie dlretrlies gercls  sobre medldcs
de  prevenação  e  iombcte  c  lniêndlo  e  c
descstres em estcbeaeilmentos, edlfiicações
e árecs de reunlão de púbalio; caterc cs Lels
nºs 8.078, de 11 de setembro de 1990, e
10.406, de 10 de jcnelro de 2002 - Códlgo
Clvla; e dá outrcs provldênilcs. 

Lel nº 13425, de 30 de
Mcraço de 2017
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Bacharelado:

Denomlncação dos 
Cursos

Ccdcstro de 
denomlncações dos 
Cursos de Grcducação 
(bcihcreacdo e 
alienilcturc)

Ccrgc Horárlc 
Mínlmc

Ccrgc horárlc mínlmc e lntegrcalicação e 
durcação dos iursos de grcducação, 
bcihcreacdos, nc modcaldcde presenilca.

Resoauação CNE/ CES 
nº 02/2007

Lel de Combcte e 
Prevenação c lniêndlo
e c descstres 

Estcbeaeie dlretrlies gercls  sobre medldcs
de  prevenação  e  iombcte  c  lniêndlo  e  c
descstres em estcbeaeilmentos, edlfiicações
e árecs de reunlão de púbalio; caterc cs Lels
nºs 8.078, de 11 de setembro de 1990, e
10.406, de 10 de jcnelro de 2002 - Códlgo
Clvla; e dá outrcs provldênilcs. 

Lel nº 13425, de 30 de
Mcraço de 2017
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