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APRESENTAÇÃO

Esse instrumento de consulta é composto por alguns documentos, a saber: Guia

Acadêmico para os cursos técnicos do IFBA, Instrução Interna para Elaboração e

Alteração  dos  PPCs,  Plano  de  Acompanhamento  dos  PPCs  Técnicos  de  Nível

Médio, Roteiro para Elaboração de PPC, Orientação para Elaboração de Plano de

Ensino.  Tais  documentos visam contribuir  para  a  coordenação de cada um dos

cursos  ofertados  pelo  IFBA  no  que  concerne  a  elaboração,  alteração  e

acompanhamento dos PPCs.

A título  de  organização,  cada  documento  que  compõe este  instrumento  tem um

sumário interno e anexos, seguindo, a ordem numérica do conjunto dos documentos.

6



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA-IFBA

 PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
Departamento de Educação Profissional Técnica de Nível Médio

GUIA ACADÊMICO PARA OS
CURSOS TÉCNICOS DO IFBA

Salvador, 2018

7



1. APRESENTAÇÃO

A construção desse Guia Orientador para a Gestão dos Cursos Técnicos tem como

objetivos orientar os coordenadores no planejamento e execução das atribuições da

gestão dos cursos técnicos do IFBA e estabelecer um canal de comunicação mais

direto com entre a PROEN e os docentes que atuam nesse papel institucional de

coordenação.  Para  isso,  tornou-se  necessário  entender  o  posicionamento  dos

coordenadores  de  curso,  uma  vez  que  eles  têm  uma  visão  mais  específica  e

aprofundada das questões relacionadas aos cursos que coordenam. 

No ano de 2015, o DETEC construiu um questionário, enviado aos diretores acadêmicos,

para ser respondido pelos coordenadores de cursos (gestores de cursos) com a finalidade

de obter informações, sob o ponto de vista desses profissionais, no que se refere à gestão

dos  cursos  técnicos  do  IFBA.  Tal  questionário  contou  com  a  participação  de  45

coordenadores (57%) de 16 campi do IFBA (dos 19 campi em pleno funcionamento). A

partir dos dados obtidos, referentes principalmente à construção e implementação dos

Projetos Pedagógicos de Curso, foram identificados alguns pontos fundamentais, dentre

os quais: a carência de informações e conhecimentos a respeito de processos, normas

acadêmicas e legislações. Nesse sentido, os gestores apontaram para a necessidade de

realização de cursos de capacitação e treinamento. No que constitui especificamente a

gestão  do  PPC,  observou-se  na  fala  dos  coordenadores  que  existe  a  necessidade

iminente de realização de ações de orientação no intuito de construir uma proposta que

sirva de base para a gestão dos PPCs. 

Esse Guia tem como proposta realçar as principais atribuições dos coordenadores de

cursos previstas nas normas institucionais, além de fazer referência às legislações

vigentes e específicas  da EPTNM. Assim, esse Documento foi  construído com o

objetivo de contribuir com as atividades dos coordenadores dos cursos técnicos de

nível médio do IFBA, através do fornecimento de informações imprescindíveis para

subsidiar suas ações. Contudo,  o Guia não foi  elaborado com a intenção de dar

conta de todas as especificidades e complexidades que envolvem essa função, pois

a dinamicidade e a diversidade, presentes na instituição educacional, fazem com que

o  instituto  esteja  propenso  a  mudanças  frequentes  (inclusive  com  alterações

profundas  na  sua  organização  institucional,  legal  e  pedagógica)  que  requerem,
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portanto, o acompanhamento das ações de gestão (pedagógica e administrativa) que

respalde tais mudanças.

2. A EPTNM NOS DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DO IFBA

A educação profissional  técnica de nível  médio no IFBA estrutura-se a partir  das

seguintes bases legais: 

 No âmbito nacional:  Constituição Federal  1988;  Lei  de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional  (Lei  nº 9394/96);  lei  que institui  a Rede Federal  de Educação

Profissional e Tecnológica (Lei nº 11.892/2008); lei, que alterou dispositivos da Lei nº

9394/96 para redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da EPTNM, da EJA e

da Educação Profissional e Tecnológica (Lei nº 11.741/2008); Diretrizes Curriculares

Nacionais para a EPTNM (Resolução CNE/CEB nº 06/2012), dentre outras.

 No  âmbito  institucional:  Regimento  Geral,  Projeto  Pedagógico  Institucional

(PPI), Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), Organização Didática do Ensino

Técnico e outras portarias e resoluções.

A organização e gestão acadêmica dos cursos, materializadas no Projeto Pedagógico

de Curso, deve ter como foco a articulação permanente das bases legais e pedagógicas

- alicerçadas na missão institucional de “promover a formação do cidadão histórico-

crítico,  oferecendo  ensino,  pesquisa  e  extensão  com  qualidade  socialmente

referenciada, objetivando o desenvolvimento sustentável do país” (PPI, 2013, p. 26).

9
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2.1 PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL (PPI)

É um instrumento político, filosófico e teórico-metodológico que define as diretrizes

para  as  práticas  acadêmicas  e  administrativas  do  IFBA,  onde  está  presente  a

concepção  pedagógica  que  deverá  fundamentar  e  orientar  todos  os  projetos  de

cursos, tanto na criação quanto no acompanhamento de sua execução. 

O PPI é um processo de construção coletiva, participativa e sistemática, por isso não

deve  ser  utilizado  somente  na  construção  do  PPC  e  depois  “engavetado”,  mas

precisa ser vivenciado no cotidiano das atividades institucionais.

O PPI do IFBA está estruturado em quatro dimensões: dimensão I – caracterização

institucional,  descrição sucinta  do  histórico  da instituição,  inserção regional,  perfil

institucional; dimensão II – caracterização da sociedade, conhecimento e educação

profissional e tecnológica, princípios filosóficos e técnico-metodológicos que norteiam

as  práticas  acadêmicas  da  instituição;  dimensão  III  –  políticas  de  ensino,  de

extensão, de pesquisa, de gestão, configuração didático-pedagógica da instituição,

política  social  para  o  educando  e  responsabilidade  socioambiental  da  instituição;

dimensão  IV  -  arquitetura  curricular,  níveis  de  ensino  e  diretrizes  para  o

desenvolvimento, acompanhamento e avaliação do PPI. 

2.2 PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Tem por finalidade definir as políticas e estratégias a serem adotadas pela Instituição,

é o planejamento coletivo do quinquênio (Ex:  2014/2018)  – quanto aos aspectos

inerentes à sua filosofia de ensino e trabalho, atividades pedagógicas e acadêmicas,

além da implantação de novos cursos e projetos. O plano prevê a implantação de

novas  metas  e  objetivos,  com respectivo  cronograma,  de  forma  a  resguardar  a

qualidade do ensino, ampliando a oferta de vagas, de cursos e suas relações com o

mundo do trabalho, de forma a atender às políticas institucionais do Ministério da

Educação e aos anseios da sociedade. 

O PDI está baseado nos princípios da gestão democrática, na missão institucional,

na afirmação da autonomia didática, administrativa e financeira do IFBA; orienta-se

nos princípios da oferta de ensino de qualidade, público e gratuito, na educação para
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o trabalho e na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Para tanto, foi

estruturado  em  nove  eixos  básicos  norteadores,  quais  sejam:  perfil  institucional,

Projeto  Pedagógico  Institucional  (PPI),  cronograma  de  implantação  e

desenvolvimento da instituição e dos cursos, perfil  dos corpos docente e técnico-

administrativo,  organização  administrativa  da  IES,  política  de  atendimento  aos

discentes,  infraestrutura,  avaliação  e  acompanhamento  do  desenvolvimento

institucional e aspectos financeiros e orçamentários.

2.3 REGIMENTO GERAL E REGIMENTO DO CAMPUS

O Regimento Geral (RG) é um documento que descreve um conjunto de normas que

definem a organização administrativa, didática, pedagógica e disciplinar da instituição

para  a  convivência  da  comunidade  escolar,  dividindo  as  responsabilidades  e

atribuições  de  cada  setor  e  seus  respectivos  servidores.  Conforme  Art.  1°,  o

Regimento Geral: 

(…) é o conjunto de normas que disciplinam as atividades comuns
aos vários órgãos e serviços integrantes da estrutura organizacional
do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  da  Bahia
(IFBA),  nos planos administrativo,  didático-pedagógico e disciplinar,
com  o  objetivo  de  complementar  e  normalizar  as  disposições
estatutárias. 
Parágrafo único. Os conselhos normativos e consultivos, bem como
outros colegiados criados para apoiar as atividades administrativas e
acadêmicas,  desenvolverão seus próprios regimentos internos,  que
serão aprovados pelo Conselho Superior, respeitadas as disposições
da  legislação  federal  aplicável,  do  Estatuto  do  IFBA  e  deste
Regimento Geral” (BRASIL, 2013, p.7). 

O  Regimento  Geral  regulamenta  ações  entre  os  representantes  do  processo

educativo,  buscando  respostas  a  questões  referentes  ao  processo  de  ensino  e

aprendizagem.  Apresenta-se  como  um  instrumento  essencial  para  auxiliar  o

coordenador nas suas atividades de coordenação cotidiana ou de planejamento, pois

fundamenta suas ações no princípio da isonomia, uma vez que todas as decisões

terão os mesmos princípios estabelecidos no Regimento. 

Além do Regimento Geral, cada campus tem o seu próprio regimento, com o objetivo

de complementar e normatizar o Regimento Geral e com o intuito de atender às suas

especificidades.
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3. ATIVIDADES E ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR DE CURSO

Para a construção desse quesito  foi  realizado um levantamento nos documentos

institucionais  vigentes  a  respeito  das  atribuições  dos  coordenadores  de  cursos

técnicos de nível médio, já instituídas no IFBA. Tais atribuições estão distribuídas

conforme a natureza de suas atividades.

3.1 ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA

 Supervisionar, em conjunto com a equipe técnico-pedagógica, a adequação dos

espaços à proposta estabelecida no projeto pedagógico do curso. 

 Orientar os responsáveis pela utilização do espaço quanto à necessidade de

aquisição e melhoria, encaminhando as solicitações ao conselho de curso e direção.

 Indicar, periodicamente, o levantamento da necessidade de livros, periódicos e

outras publicações, visando equipar a biblioteca para atender de forma consistente

às referências constantes dos projetos de cursos.

 Propor, em conjunto com seus pares, à direção de ensino, a modificação na

oferta de vagas, criação ou extinção de curso. 

 Definir,  a  cada  período  letivo,  a  demanda  dos  componentes  curriculares  a

serem ofertados no período seguinte.

 Indicar  à  direção de ensino,  a  partir  de consulta  às áreas,  o  professor  que

assumirá  cada  componente  curricular  e  responsabilizar-se,  em trabalho  conjunto

com  a  direção  de  ensino,  pela  construção  dos  horários,  respeitando-se  a

necessidade do educando e a dinâmica do campus.

 Informar  alterações  no  sistema  acadêmico  do  horário  das  turmas  e  dos

professores.

 Participar da avaliação de desempenho e de estágio probatório dos servidores

ligados  à  sua  coordenação,  encaminhando,  aos  órgãos  responsáveis,

documentação que comprove sua atividade.

 Atuar preferencialmente no horário de funcionamento dos cursos e dar ciência

desses plantões ao seu conselho de curso e à direção de ensino.
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 Responder pelo curso junto às instâncias de avaliação (INEP, CPA, etc.), tomar

ciência, divulgar resultados e promover junto à direção e aos conselhos de curso a

discussão de propostas para melhorias.

 Acompanhar o credenciamento de seu curso junto aos conselhos e órgãos de

classe (CREA, entre outros).

 Representar oficialmente o curso, ou indicar um representante, em solenidades

oficiais e/ou eventos, quando solicitado.

 Estimular a promoção e participação do curso em eventos acadêmicos.

 Participar de reuniões ordinárias com a direção de ensino e com o conselho de

curso.

 Emitir parecer, à direção de ensino, sobre a remoção de docentes que atuem na

coordenação. 

 Solicitar a abertura das disciplinas do curso no setor de registros acadêmicos.

 Analisar  e  emitir  parecer  nos  processos  protocolados  pelos  estudantes,

referentes  a  procedimentos  acadêmicos,  tais  como:  reintegração  no  curso,

aproveitamento de estudos e de experiências anteriores, transferências, renovação

de matrícula, trancamento de matrícula, revisão de avaliações, segunda chamada

de  provas,  matrícula  decorrente  de  convênio,  intercâmbio  ou  acordo  cultural,

matrícula  como  portador  de  diploma  ou  certificado  de  qualificação  profissional

técnica  de nível  médio,  mudança de turno e  exercício  domiciliar.  Tudo isso em

conjunto com o conselho de curso, bem como com o posterior envio à DE/DA para

emissão  de  parecer  final  -  ou  ao  setor  de  registro  acadêmico  para  o  devido

conhecimento dos interessados e arquivamento, quando indicados e conforme as

normas acadêmicas.

 Comunicar aos docentes quando houver efetivação de matrícula decorrente de

convênio, intercâmbio ou acordo cultural. 

 No que se  refere  à emissão e  registro  de  diplomas no IFBA,  compete  aos

coordenadores de curso: 

- Providenciar, junto aos professores, no período estabelecido em calendário

acadêmico oficial do IFBA, o envio das notas do discente ao setor de registros

acadêmicos, inclusive do estágio profissional supervisionado e/ou do trabalho
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de conclusão de curso, necessárias para tornar o interessado apto à conclusão

do curso (Resolução n° 03 de 2014);

- Informar, notificar, comunicar, encaminhar ao setor de registros acadêmicos,

ao  final  de  cada  período  letivo,  a  relação  nominal  dos  discentes  aptos  à

certificação de conclusão de curso,  atestando que eles  cumpriram todos os

componentes  curriculares  do  curso,  necessária  ao  recebimento  do  diploma

pleiteado (Resolução n° 03 de 2014).

3.2 ATIVIDADES DE NATUREZA ACADÊMICA 

 Cabe ao coordenador,  em parceria  com a equipe pedagógica  ou  NAPNE/

CAPNE, observar se o curso que coordena tem atendido ao que determina a Lei n°

13.146/15 e, caso não esteja, informar, da forma seguinte, à chefia imediata para

que essas condições sejam atendidas: 

 – Os discentes com necessidades educacionais específicas (com deficiências,

transtornos  globais  do  desenvolvimento  e  altas  habilidades)  têm  direito  a

adaptações curriculares, de projetos e práticas docentes que garantam o pleno

acesso;

 –  A disciplina Libras deve ser ofertada como  optativa em todos os cursos,

exceto nas licenciaturas, onde a matrícula é obrigatória (Decreto nº 5.626/05);

 – Os discentes com deficiência têm assegurada a renovação de matrícula, em

função  do  tempo  diferenciado  para  a  conclusão  do  curso,  que  deverá  ser

definido  entre  o  conselho  do  curso  e  do  NAPNE  do  campus,  levando  em

consideração as dificuldades, a deficiência e sua implicação no processo de

ensino e aprendizagem, podendo chegar a até o dobro do assegurado aos

estudantes  sem  deficiência.  No  caso  dos  alunos  com  altas  habilidades,  é

assegurada a aceleração, de acordo com o previsto na Resolução nº 09/2016/

CONSUP;

 –  Em caso de reprovação, é assegurada, ao estudante com necessidades

educacionais específicas, a flexibilização curricular ao tempo de aprendizagem

do discente, contemplando a dispensa do processo avaliativo de disciplinas, ou

áreas  do  conhecimento,  cursadas  com  aprovação,  com  obrigatoriedade  de
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frequência mínima de 75% (setenta e cinco) em todas as disciplinas em cada

período letivo;

 –  Ao estudante com necessidades educacionais específicas é assegurada a

utilização  de  diferentes  procedimentos  de  avaliação,  bem  como  de  tempo

adicional para a realização das avaliações presenciais;

 –  Está prevista a redução do número total  de estudantes nas classes que

possuem  estudantes  com  deficiência  para  favorecer  a  aprendizagem,

facilitando  aos  professores  a  adaptação/flexibilização  das  atividades  e

avaliações.

 Receber  os  planos  de  ensino  das  disciplinas  sob  sua  responsabilidade  e

encaminhar cópias desses para a coordenação técnico-pedagógica.

  Propor e acompanhar, em conjunto com a direção de ensino, as Pró-Reitorias e

setores pedagógicos, programa de acompanhamento do aluno visando a redução da

evasão e retenção.

  Estruturar, conduzir e documentar, em conjunto com o setor pedagógico, as

reuniões pedagógicas da coordenação, conselhos de classe e conselhos de curso,

fazendo o controle de frequência dos servidores nesses casos.

  Acompanhar  o cumprimento  das atividades/responsabilidades estabelecidas

nas reuniões pedagógicas, vinculadas à coordenação de curso.

  Verificar  o  cumprimento  do  calendário  acadêmico  e  dos  prazos  para  o

lançamento  de  frequência,  conteúdos  trabalhados  e  rendimento  dos  alunos  no

sistema de controle acadêmico pelos docentes.

 Coordenar a divulgação da matriz curricular, ementas e demais definições do

projeto pedagógico do curso, sempre na versão atualizada, encaminhando ao setor

de registro acadêmico o documento impresso, devidamente assinado e em arquivo

digital.

 Receber  do  docente  responsável  pelo  componente  curricular  o

programa/planejamento de execução da disciplina no início do ano/semestre letivo e

encaminhar ao conselho de curso para avaliar se o documento atende à ementa

estabelecida no projeto pedagógico do curso.
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 As atividades de estágio devem observar as normas e demais documentos

vigentes que versam sobre o assunto, entre elas a Lei 11.788/2008 e as orientações

presentes  no  PPC  de  cada  curso.  A  Pró-Reitoria  de  Extensão  (PROEX)  é  a

responsável  pelas  orientações  relacionadas  ao  estágio  no  IFBA,  sendo  possível

obter mais informações no link:

http://portal.ifba.edu.br/proex/documentos_pastas_internas/documentos_estagio/

 Seguir  os  processos  de  acompanhamento  da  prática,  estágio,  atividades

complementares, projetos integradores e TCC como componentes estruturais dos

cursos.

 Discutir  no  conselho  e  acompanhar  as  atividades  complementares  para  o

corpo  discente  de  seu  curso/área,  bem como as  visitas  técnicas,  cumprindo  os

trâmites necessários.

3.3 ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO 

As atribuições de acompanhamento consideram as atividades de: acompanhamento

de desempenho dos estudantes que compreende os conselhos de classe e de curso;

acompanhamento do PPC, que compreende ações de discussão das condições de

implementação do projeto, assim como da necessidade de revisões para adequação

à legislações e demandas do curso, a saber:

 tomar conhecimento dos mapas de notas ou relatórios gerados pela caderneta

eletrônica antes da realização do conselho de classe final;

 conduzir e presidir conselhos de classe e de curso;

 receber  dos  docentes  as  justificativas  de  ausência  (as  quais  serão

encaminhadas para o departamento ao qual o professor está vinculado), a avaliação

dos discentes (realizada em conjunto com a turma),  a  dos professores que não

possam comparecer ao conselho de classe;

 elaborar e apresentar nas reuniões dos conselhos de classe diagnóstico e

prognóstico relato quanto ao desenvolvimento do curso e da turma, assim como dos

encaminhamentos propostos e adotados;
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 encaminhar  cópia  da  ata  dos  conselhos  de  classe  de  prognóstico  para

coordenação técnico-pedagógica;

 exercer  a  presidência  do  conselho  de  classe  final,  tomando  as  seguintes

providências após a sua realização:

- encaminhar a planilha de resultados finais ao setor de registros acadêmicos;

- encaminhar cópia da ata ao setor de registros acadêmicos com cópia para a

coordenação técnico-pedagógica;

- convocar as reuniões de conselho de classe;

- presidir e constituir o conselho de curso, bem como convocar pessoas que

não constem dentre os membros natos,  quando for  necessário,  desde que

estejam diretamente envolvidas com o objeto da reunião do conselho de curso.

 Quanto ao aproveitamento de estudos para os alunos dos cursos técnicos

subsequentes ao ensino médio do IFBA: 

- Caberá ao conselho de curso o encaminhamento do pedido a um docente

especialista da disciplina objeto de aproveitamento, que realizará a análise de

equivalência  entre  matrizes  curriculares  e  carga  horária,  que  deverão

equivaler  a  no  mínimo  75%,  emitindo  parecer  conclusivo  sobre  o  pleito

(Resolução nº 41 de 21 de dezembro de 2012).

-  O estudo da equivalência  da(s)  disciplina(s),  competência(s)  ou  etapa(s)

será feito  pelo conselho de curso,  observando a compatibilidade de carga

horária,  conteúdo programático ou competências e habilidades,  e  o tempo

decorrido  (de  no  máximo  cinco  anos)  entre  a  conclusão  da  disciplina(s),

competência(s) ou etapa(s) e a solicitação pretendida (Resolução nº 41 de 21

de dezembro de 2012).

-  Após  emissão  do  parecer  do  conselho  de  curso,  os  processos  serão

encaminhados ao setor de registros acadêmicos dos campi (Resolução nº 41

de 21 de dezembro de 2012).

-  A coordenação  de  curso  deverá  informar  aos  docentes  a  dispensa  do

estudante, quando houver, face ao aproveitamento (Resolução nº 41 de 21 de

dezembro de 2012).
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- A coordenação do curso ou área deverá encaminhar o resultado do processo

ao setor de registros acadêmicos, que será responsável por dar ciência ao

aluno  e  aos  respectivos  professores  sobre  o  deferimento  dos  pedidos  de

aproveitamento de estudos (Resolução nº 41 de 21 de dezembro de 2012).

 Conhecer os procedimentos para elaboração, implementação e alteração do

PPC do curso que coordena no campus, participando do processo como membro da

comissão, designada para tal.

 Inserir na pauta das reuniões do conselho de curso ponto que trate do PPC do

curso, identificando se há necessidade de alteração e revisão do documento (se for

o caso, deve-se proceder conforme orientações da PROEN).

 Encaminhar o documento de acompanhamento do PPC (ANEXO 3) à PROEN

no início e no final de cada ano letivo no caso do curso seriado; no início de cada

semestre, no caso de curso modular.

 Informar  ao  setor  de  registros  acadêmicos  do  campus,  mediante  a

apresentação  da  resolução  de  aprovação  expedida  pelo  CONSUP/

CONSEPE1,  qualquer  alteração  ocorrida  no  PPC  (principalmente  na

organização curricular).

 Para solicitar a aprovação ou alteração de PPC o coordenador deverá seguir

os trâmites previstos na Instrução Normativa n° 01 da PROEN/IFBA, conforme

organogramas apresentados nos anexos I e II.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Guia Acadêmico para coordenadores dos cursos técnicos do IFBA tem a finalidade

de contribuir com orientações sobre as atividades desenvolvidas por esses gestores

no âmbito do(s) curso(s) em que atuam. 

O  presente  documento  foi  construído  com base  nas  informações  existentes  nas

normas  institucionais  vigentes  (normas  acadêmicas,  regimento,  resoluções),  que

1 Após as eleições de 24/08/2016 o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) tornou-se o 

responsável por receber e avaliar as propostas de criação, alteração, suspensão ou extinção de cursos no IFBA.
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regulamentam as ações dos coordenadores de cursos técnicos de nível médio, e nas

contribuições de docentes que atuam nessa função no momento da sua elaboração.

Salientamos que algumas mudanças em determinados procedimentos podem ser

realizadas  em função  do  processo  de  reformulação  das  normas  acadêmicas  ou

outras normatizações institucionais. 

Esperamos que este material seja um aliado na organização do trabalho acadêmico

dos  cursos  e  enfatizamos  que  o  documento,  ora  apresentado,  está

permanentemente aberto a contribuições que possam enriquecê-lo e torná-lo, cada

vez mais, um suporte efetivo para os coordenadores de cursos.
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ANEXO 1



FIGURA 1– FLUXO DE PROCEDIMENTOS PARA APROVAÇÃO   DOS PPCS TÉCNICOS NO IFBA
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Envio do PPC à PROEN 
para avaliação

Recebimento da proposta de
 Projeto pela PROEN

Avalia o PCC para identificar se as exigências 
legais foram atendidas e, em casos específicos,
envia o projeto para um docente da área para a 

Avalia o PCC para identificar se as exigências legais
 foram atendidas e, em casos específicos, envia o projeto
 para um docente da área para a análise dos conteúdos

 dos componentes curriculares. Após essa análise o 
PPC pode seguir dois caminhos:

Não havendo ajustes a 
serem realizados, o PPC

 é encaminhado ao CONSUP
 para avaliação e aprovação.

Havendo necessidade de ajustes, o PPC
 é encaminhado novamente ao Campus, 
identificando os pontos que não foram 

atendidos e os procedimentos necessários
 para regularização

O Campus recebe o projeto com as 
indicações feitas pela PROEN 

e/ou pelo docente da área, realiza as 
alterações sugeridas e encaminha 

novamente à PROEN para avaliação.

A PROEN fará nova análise
 e emitirá parecer que será 
encaminhado ao CONSUP 

para avaliação.

O PPC é avaliado pelo 
CONSUP em reunião.

Caso aprovado, 
segue dois caminhos:

Caso reprovado, o PPC é 
enviado à PROEN que 

encaminhará ao Campus
 para ser elaborado um 

novo PPC.
O PPC, sendo aprovado com ajustes,

 é encaminhado à PROEN que reenviará
 ao campus para que os ajustes propostos
 pelo relator sejam realizados, dentro do 

prazo estabelecido.

O PPC, sendo aprovado sem necessidade 
de ajustes, é encaminhado à PROEN 

que envia ao Campus para dar 
conhecimento e tomar as 
providências necessárias. 

O Campus realiza os ajustes no PPC e 
o encaminha, novamente, à PROEN que 

envia ao CONSUP. Ressalta-se que devem
 ser feitas apenas as modificações

 indicadas não cabendo, nesse momento, 
qualquer outra mudança no plano. .aprovado.

A Secretaria do Conselho envia o 
PPC ajustado para o conselheiro 
relator que procede à análise e 

aprovação, caso esteja em 

conformidade com o Relatório.

Em posse do parecer favorável, a 
Secretaria do CONSUP envia o PPC 

à PROEN para conhecimento e 
encaminhamento ao Campus para 

providências e implementação.



ANEXO 2



FIGURA 2 – FLUXO DE PROCEDIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO   NOS PPCS

TÉCNICOS DO IFBA
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Solicitação de alteração 

no PPC do curso

A alteração deve ser devidamente
 justificada em formulário próprio

 para este fim e enviada para a PROEN,
 juntamente com o PPC revisado com 

as alterações desejadas.

 A PROEN analisa o 
pedido de alteração 

feito pelo campus

Quando o pedido for 
considerado válido,

 a PROEN encaminhará a 
apreciação dessa alteração 

para o CONSUP.

Se o Relator julgar que o
 pedido do campus é

 procedente, a alteração 
será permitida e emitirá 

uma nova Resolução.

Caso existam inconsistências ou
 questões impeditivas de ordem
 legal, o campus deverá adequá-lo
de acordo com o parecer 
emitido pela PROEN 

Ap  a adequa 鈬 o, o Campus
 encaminha novamente 

para avalia鈬 o da PROEN.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA-IFBA

PRÓ-REITORIA DE ENSINO

PLANO DE ACOMPANHAMENTO DOS 
PPCs TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO DO IFBA

1. APRESENTAÇÃO

Com o objetivo de  auxiliar os sujeitos envolvidos na mediação e  acompanhamento

dos Projetos Pedagógicos de Cursos Técnicos do IFBA e cumprir os aspectos legais

exigidos é que se vislumbrou a construção de um Plano de Acompanhamento. As

indagações  e  ponderações  realizadas  no  decorrer  da  pesquisa  “A Gestão  dos

Projetos Pedagógicos de Cursos Técnicos de Nível Médio no Instituto Federal da

Bahia”¹, desenvolvida de maneira que os resultados obtidos tivessem uma aplicação

prática, levou ao delineamento de um instrumento para colaborar com a PROEN no

processo  de  acompanhamento  dos  PPCs,  o  qual  foi  elaborado  utilizando  os

resultados desse estudo, os dados quantitativos e qualitativos extraídos da pesquisa,

os documentos existentes na PROEN e a Resolução CNE/CEB nº 06/2012. 

A sua construção ocorreu a partir dos dados levantados na pesquisa e com base na

experiência  do  Departamento  de  Educação  Profissional  Técnica  de  Nível  Médio

(DEPTNM)  do  IFBA  que  contribuíram  para  identificar  alguns  pontos  decisivos

associados à elaboração, implementação e acompanhamento dos PPCs. Estas três

etapas  da  gestão  é  que  farão  parte  desse  instrumento.  O  foco  manteve-se  na

comparação entre a teoria e a prática e, por isso foi imprescindível obter insumos

pertinentes às etapas de construção/elaboração e implementação do projeto,  pois

estas subsidiaram o estabelecimento dos indicadores para o acompanhamento entre

aquilo que foi planejado e o que está em prática.
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Para isso foi estabelecido alguns indicadores, com base em documento da PROEN

“Indicadores para instrumento de análise e emissão de parecer sobre os PPCs dos

cursos técnicos” (usado no processo de avaliação do PPC), na Resolução CNE/CEB

nº 06/2012 e nos resultados obtidos nessa pesquisa. O Instrumento de Avaliação de

Cursos de Graduação presencial  e a distância do Inep, também, foi  usado como

norteador para construção desse modelo.

O Plano possui informações que devem ser respondidas pelos gestores dos PPCs nos

campi e encaminhadas à PROEN que fará o acompanhamento do projeto. A pretensão

é  que  essa  atividade  seja  realizada  no  início  de  cada  semestre,  para  os  cursos

técnicos subsequentes ao ensino médio e, no caso dos cursos técnicos integrados ao

ensino médio, a mesma seja realizada no início de cada ano letivo (de preferência

antes do início das aulas). A opção por essa frequência no preenchimento e envio do

documento  à  PROEN,  constitui-se  também  numa  maneira  de  fazer  com  que  os

gestores  nos  campi revisem  o  documento,  pois,  ao  fazer  o  levantamento  das

informações necessárias, eles acabam por analisar também a execução do projeto e

as  suas  necessidades.  No  entanto,  essa  ação  não  será  avaliativa  e  servirá  para

identificar desvios e alterações no documento e na sua implementação e a partir daí

informar ao campus, apontando os meios possíveis para adequar o PPC com o que

está sendo executado e os arranjos produtivos locais. 

O  instrumento  constituirá  também  num  mecanismo  para  analisar  se  alguns

elementos exigidos pelas legislações e normas (internas e externas ao IFBA) estão

sendo  contemplados  no  projeto,  o  que  poderá  contribuir  decisivamente  para  a

redefinição de metodologias e orientações traçadas no PPC, bem como intervenções

para atualização do mesmo.

O Plano de Acompanhamento foi desenvolvido com o intuito de responder questões

e  dificuldades  frequentes  da  PROEN  e  dos  campi (coordenadores  de  curso  e

Diretores  de Ensino)  no  que  se  refere  à  gestão dos PPCs dos cursos  técnicos.

Algumas dessas dificuldades da PROEN condizem com aquelas apresentadas pelos

gestores, tais como a falta de informações (muitas das informações solicitadas a

alguns  campi não são respondidas ou o são tardiamente) e a inexistência de um

modelo  institucionalizado  de  acompanhamento  dos  PPCs  como  um  processo

necessário à sua gestão, por exemplo. O fato de a gestão desses projetos, após

aprovados pelo CONSEPE, ser realizada pelo  campus acaba fazendo com que a
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Pró-Reitoria seja consultada apenas quando há necessidade de alteração no projeto.

Apesar  disso,  sempre  que  há  mudanças  na  legislação  que  afetam  os  cursos

técnicos, a Pró-Reitoria comunica a todos que façam os ajustes para o cumprimento

do  que  foi  estabelecido.  Contudo,  essas  ações  não  oferecem a  continuidade no

acompanhamento do projeto.

O  presente  documento  emerge  de  toda  a  discussão  promovida  nos  estudos

presentes na referida pesquisa que culmina com a apresentação desses resultados o

qual  se  constitui  como  um  modelo  que  pode  ser  aperfeiçoado,  caso  se  julgue

necessário,  e  adaptado  para  auxiliar  no  processo  de  acompanhamento  desses

PPCs. O documento aqui referido foi denominado como Plano de Acompanhamento

dos PPCs dos cursos técnicos de nível médio do IFBA.

2. INTRODUÇÃO

Esse Plano de Acompanhamento é parte dos objetivos da pesquisa “A Gestão dos

Projetos Pedagógicos de Cursos Técnicos de Nível Médio no Instituto Federal da

Bahia- IFBA” e nasce de forma mais objetiva dos seus resultados obtidos.

O  acompanhamento  do  projeto  de  curso  tem  a  pretensão  de  demonstrar  sua

relevância para a identificação e resolução de problemas causados por desvios no

planejamento ou execução do projeto, estimulando atividades de revisão dos PPCs

pelos  gestores  nos  campi  (por  meio  da  atividade  de  discussão  e  coleta  de

informações  presentes  nesse  instrumento).  Outro  benefício  para  a  realização  do

acompanhamento  é  discussão  e  conhecimento  a  respeito  desse  documento

norteador das atividades a serem desenvolvidas no curso que dará uma percepção

das condições atuais de implementação dos cursos, estabelecendo um diálogo entre

a teoria (o previsto teoricamente no PPC) e a prática, o que acaba proporcionando

uma gestão mais consciente e participativa.

Fica claro que esta ação deve ser realizada em parceria da PROEN com o campus.

Sem isso, ela torna-se inviável e acaba por não atingir a objetivo para o qual foi

criada. Nesse documento, foram considerados indicadores que apontarão a situação

em cada  campus,  a partir  de inconsistências encontradas. Tais indicadores foram

escolhidos com base em documento existente  na Pró-Reitoria  de Ensino,  o  qual
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serve como guia no processo de avaliação dos PPCs. Além deste, foram usados

também  como  orientação:  a  Resolução  CNE/CEB  nº  06/2012,  que  define  as

Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Educação  Profissional  Técnica  de  Nível

Médio  e;  o  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação  presencial  e  a

distância do Inep.

O instrumento que será preenchido pelo campus foi dividido em três fases. A Fase I

que trata de informações presentes no PPC e se as mesmas estão sendo atendidas,

a Fase II que adota um questionário para levantar informações  sobre o PPC em

ação. Finalmente, a Fase III inserida com o objetivo de investigar como as atividades

de acompanhamento têm sido realizadas no campus.

3. JUSTIFICATIVA 

Esse plano foi criado, inicialmente, para atender à demanda verificada nas vivências e

experiências adquiridas com o trabalho da Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) do IFBA, no

que diz respeito ao acompanhamento dos Projetos Pedagógicos de Cursos Técnicos.

Contudo, tornou-se perceptível a necessidade de uma comunicação mais eficaz entre a

PROEN e os campi que fornecesse dados e informações para que essa atividade fosse

desempenhada adequadamente. Como resultado de uma pesquisa, esse documento foi

pensado,  também,  a  partir  da  análise  dos  dados  obtidos.  A  intenção  que  essa

metodologia  de  acompanhamento  forneça  elementos  que  auxiliem  os  campi no

processo de gestão dos cursos, juntamente com as ações que já executam, como a

elaboração e implementação do PPC, acompanhamento de discentes e docentes, por

exemplo. Junto a esses elementos, o acompanhamento do PPC se tornará ainda mais

relevante para respaldar algumas ações dos gestores dos campi.

4. OBJETIVOS

Objetivo Geral

Colaborar com o processo de gestão dos Projetos Pedagógicos de Cursos Técnicos 
de Nível Médio no IFBA e ao mesmo tempo contribuir com os campi, fornecendo 
subsídios para a gestão dos cursos que ofertam.
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Objetivos Específicos

• Identificar problemas no PPC, durante o seu processo de implantação.

• Estabelecer  ações  para  minimizar  os  impactos  de  desvios/problemas

ocorridos na implementação do Projeto.

• Estimular a atividade de revisão dos PPCs pelos gestores nos campi (através

da atividade de discussão e coleta de informações presentes nesse instrumento).

5. FASES DO ACOMPANHAMENTO

O acompanhamento deverá ser feito por meio de reuniões: semestrais, no caso dos

cursos técnicos subsequentes  e,  no caso dos cursos técnicos integrados a cada

início  de  ano  letivo.  O  propósito  da  definição  de  uma  regularidade  para  o

acontecimento  dessas  reuniões  é  fundamental  para  esse  acompanhamento  que

deve estar focado em identificar falhas e problemas no projeto e deliberar sobre as

ações para eliminá-los.

Apesar de esse instrumento ter sido construído para a utilização pela PROEN, as

informações  necessárias  serão  preenchidas  pelos  gestores  nos  campi,  os  quais

deverão encaminhar esse documento com a mesma frequência em que ele deve ser

acompanhado,  já  estabelecida  anteriormente,  para  isso recomenda-se  que  a

aplicação e análise do instrumento de acompanhamento do PPC seja realizada pelo

Conselho de Curso, sendo este órgão colegiado responsável direto por cada um das

etapas do processo de acompanhamento. 

A realização dessa atividade pelo Conselho do Curso é fundamental, por ser esse

colegiado a instância mais fortemente implicada com o desenvolvimento do curso, se

constituindo, portanto em um comitê permanente de trabalho, com a finalidade de

garantir o acompanhamento do Projeto Pedagógico do Curso. 

A atuação do Conselho é fundamental uma vez que sem isso o acompanhamento do

PPC perde o sentido.  Isso porque,  após a análise do instrumento realizada pela

PROEN e caso sejam detectadas inconsistências é encaminhado para o campus um

parecer, para que os problemas gerados (ou previstos) possam ser avaliados pelo

Conselho de Curso e demais gestores do campus (diretores de ensino e geral, por

exemplo)  e  resolvidos.  Mais  que  isso,  é  importante  que  seja  restabelecido  o
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andamento do projeto sem consequências graves. Nesse momento de revisão do

projeto e de sua execução com o objetivo de realizar mudanças é que se observa

novamente a relevância do papel do Conselho do Curso. 

A Fase I, que trata das informações referentes à fase de elaboração e construção do

PPC foi feita com base na Resolução CNE/CEB nº 06/2012, mais especificamente,

no seu Artigo 20, que trata dos itens mínimos que devem estar presentes no plano de

curso.  Utilizaram-se também os indicadores presentes no documento da PROEN

“Indicadores para instrumento de análise e emissão de parecer sobre os PPCs dos

cursos técnicos”,  construído com o objetivo de fazer  a  avaliação desses projetos

antes de serem encaminhados para aprovação. 

A Fase  II  constituiu-se  com  base  nos  questionários  aplicados  e  nos  resultados

obtidos nessa pesquisa e tem a finalidade de observar como se dá a implementação

do PPC após aprovado e como evitar desvios.

A última etapa, a Fase III, compreende elementos que estimulem a reflexão entre o

que está no documento e o que é praticado, observando se os seus objetivos estão

sendo cumpridos.

Dentro do quadro desenvolvido para o preenchimento do documento foi dedicado um

espaço para que os gestores possam realizar “observações” que sejam relevantes e

não  foram  contempladas  em  cada  item,  ou  apenas  para  detalhar  melhor  cada

aspecto.  No  item  conceito  o  informante  deve  escolher  entre  aqueles  que  são

apresentados no quadro a seguir:

Definição Conceito

Não/ Não Existe (M) 1

Insuficiente 2

Suficiente 3

Muito Bom (Bem) 4

Excelente 5
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA-IFBA

PRÓ-REITORIA DE ENSINO

ANEXO 1

INSTRUMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DE
CURSOS TÉCNICOS DO IFBA

Dados do Curso

Campus
Curso (informar se o 
mesmo é integrado, 
integrado EJA ou 
subsequente)
Ano de criação do Curso
Resolução de Aprovação 
do PPC
Coordenador(a)
Contato do coordenador(a)

Dados do Conselho de Curso

Membros* Nome
Contato (e-mail

institucional ou do
comitê)

Coordenador do 
curso
Pedagoga(o)
Docente (área 
técnica)
Docente (area 
propedêutica)
Discente do curso
* esse é o mínimo exigido podendo ser incluídos outros profissionais.
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DATA DA REUNIÃO ______________________
PERÍODO DO LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES (UNIDADE OU SEMESTRE 
ANTERIOR):_________________

Fase Indicadores Conceito Observações
Fase I – 
Dados 
relativos à 
elaboração do
PPC

A comunidade local é consultada antes 
da escolha do curso.
É realizada pesquisa com ampla 
participação da sociedade para a 
escolha do curso considerando 
elementos como: arranjos produtivos e 
indicadores socioeconômicos e 
educacionais locais e regionais. 
A elaboração do PPC (Projeto 
Pedagógico de Curso) conta com a 
participação de todos representantes da 
comunidade interna, tais como docentes,
discentes, técnicos administrativos, 
incluindo os gestores.
Os participantes da comissão de 
elaboração do PPC conhecem, 
entendem e consultam o PPI (Projeto 
Pedagógico Institucional) do IFBA, 
considerando principalmente aspectos 
como: a missão, a visão, os princípios e 
as diretrizes.
Os participantes da comissão de 
elaboração do PPC conhecem, 
entendem e consultam o PDI (Plano de 
Desenvolvimento Institucional)do IFBA, 
considerando principalmente aspectos 
como: objetivos e metas de gestão, 
infraestrutura e organização 
administrativa.
Os participantes da comissão de 
elaboração do PPC conhecem e 
consultam as Diretrizes curriculares para
a Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio – Resolução CNE/CEB nº 
6/2012.
Os participantes da comissão de 
elaboração do PPC conhecem e 
consultam o Catálogo Nacional de 
Cursos Técnicos (CNCT).
A criação do curso possui relevância 
para a comunidade a ser atendida: 
levando-se em conta os dados obtidos 
nas consultas e pesquisas realizadas.
A criação do curso possui pertinência 
com os objetivos do IFBA: levando-se 
em conta os princípios presentes no PPI.
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A forma de oferta do curso (integrada, 
integrada EJA, concomitante ou 
subsequente) é proposta com base no 
perfil dos interessados e na demanda 
local.
A forma de acesso ao curso segue as 
normas do edital, podendo mudar de 
acordo a forma de oferta do curso 
(integrada, EJA, concomitante ou 
subsequente).
O perfil profissional do egresso é 
construído com base: no eixo 
tecnológico previsto no CNCT e na 
articulação com os cenários e tendências
da área profissional escolhida.
A organização curricular do curso é feita 
com base no perfil do egresso e 
articulada com o PPI do IFBA.
O acervo bibliográfico disponível é 
compatível à bibliografia básica 
obrigatória presente na ementa de cada 
disciplina.
A organização curricular possui 
orientações metodológicas que incluem 
e dão acesso às Pessoas com 
deficiências, tais como: acessibilidade 
atitudinal, pedagógica, digital e nas 
comunicações. 
A escolha da prática profissional é 
realizada com base no perfil profissional 
do egresso.

Fase II – 
Dados 
relativos à 
implementaçã
o do curso

O PPC é consultado frequentemente e 
usado como referência para nortear e 
orientar a tomada das decisões 
relacionadas ao curso.
O PPC é conhecido pela comunidade 
acadêmica.
O PPC é apresentado aos discentes 
ingressantes no curso.
O PPC é apresentado aos docentes 
ingressantes no curso.
O acervo disponível tem adequação ao 
curso e número de exemplares 
compatível com a projeção do número 
de alunos. 
O acervo da bibliografia básica está 
informatizado e disponível (acervo 
virtual).
Existe no acervo um mínimo de três 
títulos por unidade curricular. 
O PPC é utilizado pelos docentes no 
desenvolvimento dos componentes 
curriculares. 
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As instalações físicas, incluindo os 
laboratórios, dão condições para o 
funcionamento do curso. 
Os laboratórios didáticos implantados 
possuem normas de funcionamento, 
utilização e segurança.
Os laboratórios didáticos implantados 
atendem plenamente aos aspectos de: 
adequação ao currículo, acessibilidade 
(arquitetônica, atitudinal, pedagógica, 
digital e nas comunicações), 
equipamentos adequados e 
disponibilidade de insumos. 
Os recursos tecnológicos disponíveis 
nos laboratórios e demais ambientes de 
aprendizagem, correspondem àqueles 
informados no PPC do Curso.
O número de docentes é suficiente para 
atender o curso (considerando as 
legislações e normas vigentes para 
contratação de servidores).

O número de técnicos administrativos é 
suficiente para atender o curso 
(considerando as legislações e normas 
vigentes para contratação de 
servidores).

A implementação do PPC é 
correspondente com os objetivos do 
curso e com o perfil profissional do 
egresso, como descritos no seu corpo 
textual.
A implementação do PPC é 
correspondente à organização da matriz 
curricular descrita no seu corpo textual.
A implementação do PPC é 
correspondente à organização dos 
componentes curriculares e ementas 
conforme descritos no seu corpo de 
texto.
Na escolha da Prática Profissional 
Articuladora (PPA) é feita a definição das
atividades práticas realizadas em 
ambientes de aprendizagem.
Na PPA é realizada a caracterização da 
prática profissional no planejamento dos 
componentes curriculares.
Na Prática Profissional são feitas 
orientações sobre a realização do 
Trabalho de Conclusão de Curso 
(definição de carga horária e estrutura 
mínima da produção).
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O estágio curricular supervisionado 
previsto/implantado está 
regulamentado/institucionalizado. 
No estágio curricular supervisionado 
como prática profissional é feita a 
apresentação do Plano de Estágio, com 
caracterização das etapas, carga 
horária, instrumentos de 
acompanhamento e avaliação.

Fase III – 
Dados do 
acompanham
ento do curso
pelo campus

É realizado levantamento e avaliação 
dos dados de demanda pelo curso nos 
processos seletivos.
A procura pelo curso no processo 
seletivo do IFBA vem apresentando 
aumento quando comparada aos anos 
anteriores.
O número de alunos ingressantes no 
curso (primeiro ano ou primeiro 
semestre) vem aumentando a cada ano 
ou semestre.
Após o encerramento de cada ano letivo 
é feito levantamento da taxa de 
retenção.
Após o encerramento de cada ano letivo 
é feito levantamento da taxa de evasão.
Após o encerramento de cada ano letivo 
é feito levantamento da taxa de 
abandono.
 É realizada pesquisa com os egressos 
do curso.
É realizada pesquisa e consulta à 
comunidade com o objetivo de 
compreender a aceitação e aderência do
curso ao público-alvo.
São realizadas adequações no curso 
com base nessas pesquisas.
A gestão do Campus promove ações de 
acompanhamento do PPC analisando 
ocorrência de desvios na oferta dos 
componentes curriculares.
A gestão do Campus promove ações de 
discussão e revisão do PPC no âmbito 
do conselho.
Está regulamentado/ institucionalizado o 
acompanhamento do PPC no Campus.
Está prevista e regulamentada a 
participação dos docentes no 
acompanhamento do PPC.
Está prevista e regulamentada a 
participação da equipe pedagógica no 
acompanhamento do PPC.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA-IFBA

PRÓ-REITORIA DE ENSINO

ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO E ALTERAÇÃO DE 
PROJETOS PEDAGÓGICOS DE CURSOS

APRESENTAÇÃO

A  PROEN/IFBA,  apresenta  este  documento  com  a  finalidade  de  estabelecer

procedimentos para elaboração e alteração curricular em Projetos Pedagógicos de

Cursos (PPC) Técnicos de Nível Médio e Cursos Superiores de Graduação do IFBA,

para análise técnica da PROEN e encaminhamento para apreciação e aprovação

pelas  instâncias  competentes,  nos  termos  desta  Instrução  Normativa  e  demais

normas institucionais vigentes.

1.  CONSTRUÇÃO E ELABORAÇÃO DO PPC

A elaboração do Projeto Pedagógico de Curso constitui-se na etapa inicial de criação

de um curso  técnico.  A mesma deve tomar  como base a legislação educacional

nacional, os regulamentos e Diretrizes Curriculares Institucionais relativos ao ensino

técnico de nível médio, conforme modalidade e/ou forma de oferta do curso, além

das normas internas do IFBA e  documentos orientadores específicos,  relativos  a

PPC, como PPI e PDI.

A proposta de criação de novos cursos deve surgir do debate com a comunidade

local do Campus, consubstanciada por indicadores educacionais locais, regionais e

nacionais  e  por  um  mapeamento  da  realidade  regional,  levando-se  em  conta  o

arranjo produtivo local, criando subsídios que possibilitem apresentar as justificativas
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necessárias à criação do curso. No que concerne a elaboração da proposta de um

novo PPC ou alteração de PPC já vigente, deve ser realizada por comissão instituída

por portaria da Diretoria Geral (DG) do Campus, a qual deve indicar um presidente

entre os seus membros, que deve ser o responsável por coordenar os trabalhos de

elaboração do PPC. Esta comissão será composta por, até:

a) cinco  (05)  docentes  (com  representante  da  área  técnica  e  da  área  de

formação básica do curso, especialmente se a forma de oferta for integrada);

b) dois (02) técnicos administrativos que atuem junto a coordenação pedagógica

e/ou  a  diretoria  acadêmica/ensino  (sendo  obrigatória  a  figura  do(a)

pedagogo(a) ou da coordenação pedagógica como membro obrigatório nessa

comissão);

c) um (01) discente do curso (no caso de ser um curso novo e não uma alteração

de  curso  já  implementado,  o  discente  poderá  ser  de  cursos  de  áreas

correlatas e/ou do mesmo eixo ou, ainda, de mesmo curso ofertado em nível

ou modalidade diferente).

A título  de  composição  ressalta-se  que  o  Coordenador  do  Curso  será  membro

obrigatório  dessa  comissão.  Além  disto,  podem  fazer  parte  dessa  comissão,

docentes de outros Campi que atuem em cursos correlatos, no intuito de troca de

experiências.

2. APROVAÇÃO DE PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO

A aprovação de um novo Projeto Pedagógico de Curso, depende de uma sequência

de atos, composta pelos seguintes trâmites:

a) Elaboração  do  Projeto  Pedagógico  de  Curso  pelo  Campus,  respeitada  a

legislação  vigente  e  de  acordo  com  o  documento  de  orientação  para

elaboração do PPC emitido pela PROEN.

b) Elaboração de parecer apreciativo pelo Conselho do Curso, reconhecendo e

encaminhando o PPC do Curso ao Diretor de Ensino do Campus.

c) Encaminhamento do PPC, pelo Diretor do Campus, para a PROEN.
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d) Análise do Projeto Pedagógico de Curso pela Equipe Técnica da PROEN,

para  verificação  dos  aspectos  relacionados  à  organização  do  trabalho

pedagógico,  assim  como  a  adequação  do  referido  plano  à  legislação

específica vigente.

e) Sendo  necessárias  alterações,  a  equipe  técnica  da  PROEN  encaminha  o

Projeto  Pedagógico  de  Curso  para  a  Direção  Geral  do  campus  com  as

devidas sugestão de alterações.

f) O Campus realiza os devidos ajustes ou justificativas e encaminha o Projeto

Pedagógico de Curso para a PROEN no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

g) A equipe técnica da PROEN realiza nova análise do Plano de Curso e verifica

se foram feitas as alterações ou justificativas solicitadas e encaminha o Plano

de Curso à apreciação pelo CONSEPE. 

h) Após  análise  pelo  CONSEPE  e  caso  seja  deliberado  pela  realização  de

ajustes estes deverão ser feitos pelo Conselheiro Relator em conjunto com os

responsáveis pela matéria e encaminhados à Presidência do Conselho, num

prazo máximo de 30 dias. Caso o documento ajustado não seja apresentado

dentro  deste  prazo,  deverá  voltar  a  ser  apreciado  na  próxima  reunião  do

CONSEPE.

i) A Resolução de Criação do Curso expedida pelo  CONSEPE, deverá conter:

nome do curso, forma de oferta, carga horária total do curso e autorização da

oferta de vagas para o curso indicando o inicio da sua vigência.

Os  cursos  que  tiverem  início  no  1º  (primeiro)  semestre  letivo  do  ano,  o

processo indicado no item “c” deverá ser iniciado até o final do mê de janeiro

do ano anterior à oferta.

Os Projetos Pedagógicos de Curso aprovados pelo CONSEPE deverão ter vigência

mínima de dois anos  sem possibilidade de alterações durante este período,

salvo em casos extraordinários julgados pela PROEN. Destaca-se que a publicação

de vagas no Processo Seletivo, para os cursos da Educação Profissional Técnica e

Nível Médio no IFBA, está vinculada à aprovação prévia do Projeto Pedagógico de

Curso e da oferta de vagas, mediante resolução do CONSEPE.
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3. ALTERAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO

A alteração  curricular  constitui-se  na  modificação  do  PPC já  implementado,  que

implique na realização de ajustes que poderão impactar diretamente na organização,

no desenvolvimento e nas condições de oferta do curso.   Algumas alterações no

PPC, são possíveis de serem realizadas sem que haja a necessidade de aprovação

pelos Conselhos,  tais como: bibliografia,  quadro docente e técnico administrativo,

plano de estágio, instalações, equipamentos e acervo da biblioteca.

Quando se tratar apenas de aprovação de alteração (e não de aprovação de um

novo PPC) no Projeto Pedagógico de Curso, a proposta de alteração deverá conter:

I - Memorando com as justificativas das alterações (Anexo I):

a) A  especificação  de  cada  uma  das  alterações  propostas  ao  Projeto

informando inclusive o item correspondente no sumário e a página e, se

necessário,  o  parágrafo  em  que  se  encontra  a  mudança  no  texto.

Transcrever a alteração do texto sempre que for necessário para o claro

entendimento da mesma. Por exemplo: Texto original: e Texto proposto;

b) Explanação minuciosa acerca das razões que levaram às alterações.

II - Anexos obrigatórios: 

a) Projeto Pedagógico de Curso atual (vigente e aprovado pelo CONSEPE);

b) Projeto Pedagógico de Curso proposto, com todas as alterações elencadas

e justificadas no memorando (Anexo I);

c) Anexar ao documento de justificativa a ata de aprovação de alteração pelo

Conselho do curso.

Os PPCs, para terem as suas alterações aprovadas, sujeitam-se a um conjunto de

atos, conforme descrito abaixo:

a) Elaboração da justificativa e das propostas de ajustes do Projeto Pedagógico

de Curso pelo Campus, respeitada a legislação vigente e de acordo com o

documento  de  orientação  para  elaboração  do  PPC,  e  posterior

encaminhamento pelo Diretor do Campus, para a PROEN.
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b) Análise do Projeto Pedagógico de Curso a ser alterado, pela Equipe Técnica

da  PROEN,  para  verificação  dos  aspetos  relacionados  à  organização  do

trabalho pedagógico, assim como a adequação do referido projeto à legislação

específica vigente.

c) Sendo necessários ajustes, a equipe técnica da PROEN encaminha o PPC,

juntamente com o instrumento de análise,  com as devidas observações, para

a Direção Geral do Campus.

d) O Campus realiza os ajustes necessários e encaminha o PPC para a PROEN

no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

e) A equipe técnica da PROEN realiza nova análise do PPC e verifica se foram

feitas as alterações ou justificativas solicitadas e o encaminha à apreciação

pelo CONSEPE.

f) Após  análise  pelo CONSEPE,  caso  haja  necessidade,  o  Plano  de  Curso

poderá ser encaminhado novamente ao campus para ajustes ou justificativas,

que deverão ocorrer em um prazo máximo de 15 (quinze) dias para devolução

à PROEN, para posterior encaminhamento ao CONSEPE, para expedição da

Resolução de Alteração do Plano de Curso.

g) A Resolução de Alteração de Curso expedida pelo CONSEPE, deverá conter:

nome do curso, forma de oferta, carga horária total do curso após a alteração

e indicação do inicio da vigência da alteração.

4. DA TRANSIÇÃO E MIGRAÇÃO CURRICULAR

A Transição Curricular  compreende o período entre a implantação de uma nova

matriz curricular e a extinção da matriz curricular do PPC vigente. A mesma pode

implicar nas situações descritas abaixo:

a) migração do estudante para a nova matriz curricular;

b) ingresso automático do estudante na matriz curricular nova;

c) permanência do estudante na matriz curricular em extinção.
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A migração Curricular consiste na mudança do estudante de matriz curricular em

extinção para a matriz curricular nova durante o período de transição curricular, não

podendo ser revertida. Esta pode ocorrer:

a) por opção, mediante o preenchimento de termo de opção pelo estudante ou

responsável  legal  no  caso  de  alunos  menores  de  idade,  que  expressa  o

acordo de migração para a nova matriz curricular; não podendo ser revertido;

b) por indução aplicada aos estudantes que:

b.1)  não  optarem  pela  migração  e  forem  reprovados  em  disciplinas  e/ou

componentes curriculares extintos e sem equivalência na matriz curricular nova;

b.2) após trancamento de matrícula, retornem ao curso;

b.3) transferidos ou reingresso no curso.

O plano de transição curricular deve ser elaborado pela Coordenação de Curso em

conjunto com o Conselho de Curso e Diretoria de Ensino e deverá ser submetido à

análise da PROEN junto com o pedido de Alteração de PPC. O mesmo deve conter

as seguintes informações do processo:

a) prazo para extinção da matriz curricular antiga;

b) data de implantação da nova matriz curricular;

c) prazo para solicitação de migração curricular;

d) outras informações que se fizerem necessárias.

Ao realizar migração de matriz curricular, o estudante ou responsável legal no caso

de menores de idade, deve assinar um Termo de Migração  Currícular (ANEXO I),

declarando conhecer as normas deste processo.

5. DA SUSPENSÃO OU DESATIVAÇÃO TEMPORÁRIA 
DA OFERTA DO CURSO

A suspensão  ou  desativação  temporária  da  oferta  do  curso  estão  sujeitos  aos

procedimentos listados abaixo:
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a) Elaboração da justificativa pelo Campus, indicando o período de vigência da

suspensão/desativação.

b) Encaminhamento à PROEN para análise e emissão do parecer de autorização

da suspensão/desativação.

Importante registrar que a suspensão/desativação temporária do curso, implica na

manutenção do funcionamento  das turmas que já  estão no percurso  acadêmico.

Além disto, no período em que a oferta de novas vagas no curso estiver suspensa, é

necessário que o Campus (os gestores do PPC no Campus) realize  e apresente

estudo para analisar a viabilidade do curso.

6. EXTINÇÃO DO CURSO

A extinção de cursos é uma ação que causa diversos impactos para a instituição e

para  a  comunidade.  Por  este  motivo  propostas  de  extinção  de  curso,  devem

considerar os seguintes procedimentos:

a) Elaboração  de  documentos  pelo  Campus,  indicando  a  justificativa  para  a

extinção do curso. A justificativa deve ser bem fundamentada, considerando:

desempenho  dos  alunos  e  dos  egressos,  contexto  regional,  mercado  de

trabalho, entre outros elementos relevantes. 

b) Encaminhamento pela Direção do Campus à PROEN, da justificativa para a

extinção, do Plano do Curso vigente e da Resolução de Criação de Curso,

para análise e posterior encaminhamento ao CONSEPE.

c) O CONSEPE analisará a proposta de extinção e expedirá o parecer final.

d) A Resolução de Extinção de Curso expedida pelo CONSEPE, deverá conter:

nome  do  curso,  forma  de  oferta,  justificativa  para  a  extinção  e  data  da

extinção.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Projeto Pedagógico de Curso novo ou com ajuste curricular somente poderá entrar

em vigência após emissão de Ato de aprovação pelo CONSEPE. Os casos omissos

devem ser analisados e deliberados pela Pró-Reitoria de Ensino do IFBA, ouvidas as

demais instâncias responsáveis.

Este documento faz parte de um conjunto de orientações para os gestores e equipe

técnico  pedagógica  dos  cursos  ofertados  pelo  IFBA a  fim  de  contribuir  com  o

planejamento, organização e acompanhamento dos mesmos.

Salientamos que as normas acadêmicas, em processo de aprovação, deverão ser o

documento base de consulta para o desenvolvimento dos cursos e a consequente

prática pedagógica.
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ANEXO I

TERMO DE CONCORDÂNCIA PARA MIGRAÇÃO CURRICULAR

Eu,................................................(nome do estudante),  RG nº..........................,  CPF

nº  ..................................,  estudante  do  semestre/ano  do

Curso  .............................................  (nome  do  curso),  do  IFBA,  Campus

de  ................................,  estou  ciente  e  concordo  com  a  migração  da  Matriz

Curricular...........................(ano  do  PPC  anterior)  para   a  Matriz

Curricular  ......................................(ano  do  PPC  atual).  Estou  ciente  que  essa

Migração Curricular é irreversível.

 Cidade, ........... de ............................... de 20.............

.......................................................................................
  (nome do estudante)

(curso)

  .......................................................................................
      (nome do responsável pelo estudante menor)
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MODELO PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DOS CURSOS
TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM

_________________________________

FORMA:

INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO / CONCOMITANTE / SUBSEQUENTE

CAMPUS DE ... 

ano
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ATENÇÃO: Caso seja reformulação de PPC é necessário incluir a seguinte

observação:

Projeto Pedagógico do Curso reformulado e aprovado pela: 

Resolução CONSUP nº ____, de ___ de _______ de _______.

Vigência a partir de: _________________________________



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

Reitor 

Pró-Reitora de Ensino

Diretor Geral do Campus

Diretor de Ensino do Campus

Coordenador do Curso 

Equipe de Elaboração
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ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

Quanto à redação do texto do documento:

 Os textos devem ser sucintos, sendo necessário atentar para a correção ortográfica e

gramatical  do  texto,  evitando  vícios  de  linguagem  (como  pleonasmo,  clichê,

prolixidade  etc.);  palavras  estrangeiras  (como  “campus”,  “e-mail”  ...)  devem  ser

escritas em tipo itálico;

 Verificar a correta numeração das páginas no Sumário;

 Verificar a adequação pedagógica dos termos e uso de conceitos;

 Os PPC´s  que forem encaminhados  à Pró-Reitoria  de Ensino  sem as orientações

encaminhadas neste modelo serão devolvidos aos campi para alterações.

 Para  reformulação  de  PPC´s  de  cursos  já  implantados,  seguem-se  os  mesmos

procedimentos,  além de ser  necessário justificar  a necessidade de reformulação e

indicar  quais  mudanças  foram  feitas  em  relação  ao  PPC  do  curso  proposto

originalmente.

Legislação Obrigatória a todos os Cursos Técnicos ofertados pelo IFBA.

 Lei  9394,  de  20  de  dezembro  de  1996.  Estabelece  as  diretrizes  e  bases  da
educação nacional.

 Lei  11.892,  de  29  de  dezembro  de  2008.  Institui  a  Rede  Federal  de  Educação
Profissional,  Científica  e  Tecnológica,  cria  os Institutos Federais  de Educação,
Ciência e Tecnologia, e dá outras providências.

 Lei 11.741, de 16 de julho de 2008.   Altera dispositivos da Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para  redimensionar,  institucionalizar  e  integrar  as  ações  da  educação
profissional  técnica  de  nível  médio,  da  educação  de  jovens e  adultos  e  da
educação profissional e tecnológica.

 Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 - Aprova o Plano Nacional de Educação
(PNE) e dá outras providências;

 Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015 - Institui a Lei Brasileira de Inclusão da
 Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência);

 Lei  nº  13.425/2017,  a  qual  dispõe  em seu  art.  8º:  Os cursos  de  graduação  em
Engenharia  e  Arquitetura  em  funcionamento  no  País,  em  universidades  e
organizações de ensino públicas e privadas, bem como os cursos de tecnologia e de
ensino  médio  correlatos,  incluirão  nas  disciplinas  ministradas  conteúdo  relativo  à
prevenção e ao combate a incêndio e a desastres.

Esta obrigatoriedade se estende aos cursos ofertados pelo IFBA que necessitam de
registro junto ao CREA. A fim de atender a referida Lei destacamos a necessidade de
reformulação das ementas de algumas disciplinas. A seguir são dispostos conteúdos
sugeridos pelo CREA com o intuito de atender o disposto na Lei:
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Legislação e normas técnicas relativas à proteção contra incêndio e explosões. 
Medidas de proteção contra incêndio.
Teoria do fogo. Classes de fogo. Métodos de extinção.
Agentes extintores. Equipamentos e sistemas de proteção contra incêndio.
Iluminação de emergência, portas corta-fogo, escada de emergência.
Sistema de detecção e alarme.
Plano de abandono, emergência e contingência.
Equipamentos fixos e móveis de combate a incêndio.
Sistema de hidratantes e mangotinho. Chuveiro automático (Sprinkler).
Brigada de incêndio.
Desastre.
Registra-se que não é necessário a inclusão de todos os conteúdos sugeridos, bem
como é possível que sejam contemplados conteúdos que diferem dos listados acima.

 Portaria  SETEC/MEC  nº  818,  de  13  de  agosto  de  2015  -  Regulamenta  o
conceito  de Aluno-Equivalente e  de Relação  Aluno  por  Professor, no
âmbito da Rede Federal Educação Profissional, Científica e Tecnológica;

 Portaria  SETEC/MEC  nº25,  de  13  de  agosto  de  2015-  Define  conceitos  e
estabelece  fatores  para  fins  de  cálculo  dos indicadores  de  gestão das
Instituições  da  Rede  Federal  de  Educação  Profissional,  Científica  e
Tecnológica;

 Parecer CNE/CEB nº 11, de 09 de maio de 2012 - Dispõe sobre as Diretrizes
Curriculares para a Educação Técnica de Nível Médio;

 Resolução CNE/CEB nº  6,  de 20 de setembro de 2012 -  Define Diretrizes
Curriculares  Nacionais  para  a  Educação  Profissional  Técnica  de  Nível
Médio;

 Resolução nº 05, de 29 de maio de 2017 – Regimento Geral IFBA;

 Resolução  nº  86,  de  18  de  dezembro  de  2013  –  Projeto  Pedagógico
Institucional;

 Resolução nº 47, de 17 de fevereiro de 2017 – Plano de Desenvolvimento
Institucional;

 Resolução nº 20, de 17 de dezembro de 2008 – Organização Didática dos
Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio do CEFET-BA.
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PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TÉCNICO EM _________________

CNPJ 

Razão Social: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia-IFBA

Campus de: ___________________________

Esfera Administrativa: Federal

Endereço (Rua, No)   

Cidade/UF: __________________ CEP:___________________________

Telefone/Fax: (   ) Fax: (   )

E-mail de contato: ……@ifba.edu.br

Site da unidade: 

Eixo Tecnológico: 

Habilitação, certificações intermediárias (quando couber) e especializações técnicas 

(se houver intenção de oferta, apenas deixar explícito):

Habilitação: Técnico em ...

Carga Horária total do curso (se houver PPA, deverá estar incluída): ..........  horas

Estagio / ACC (se houver) …………… horas

Resolução CONSUP: 

Aprovação do projeto pedagógico do curso  (         )

Ajuste curricular (reformulação) do projeto pedagógico do curso (       )
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1. APRESENTAÇÃO DO CAMPUS 

Historicidade contextualizada com a missão, visão, princípios e diretrizes do PPI.

Indicadores gerais de movimento e rendimento:

- Se o curso estiver sendo criado, esses indicadores deverão refletir o desempenho do

campus como um todo ou de um curso no mesmo eixo já ofertado pelo campus ou

ainda, o mesmo curso em outra forma curricular.

- Se o curso já existir e estiver sendo reformulado é indispensável colocar os dados de

movimento e rendimento do curso.

Capacidade de Gestão do Curso: 

De acordo com o § 3º do artigo 2º e o inciso III do artigo 6º da Lei de nº 11.892, de

29/12/2008,  que  Institui  a  Rede  Federal  de  Educação  Profissional,  Científica  e

Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras

providências,  “o  Instituto  Federal  dispõe  de  autonomia  quanto  a  criação  de  novos

cursos(...)mediante  autorização  do  seu  Conselho  Superior(...)”  bem  como  tem  por

finalidade  e  característica  “promover  a  integração  e  a  verticalização  da  educação

básica à educação profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física,

os quadros de pessoal e os recursos de gestão”.

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

Denominação do curso em consonância com o CNCT

Forma de articulação curricular

Eixo Tecnológico 

Certificações Intermediárias (se houver)

Carga Horária do curso.

1.2 JUSTIFICATIVA: 

Apresentar  dados que justifiquem a necessidade de implementação do curso de

acordo com as demandas do Arranjo Produtivo Local (APL): arranjos sociais, territoriais e

50



culturais. Contextualizar a oferta do ponto de vista social e educacional. Fazer uma

caracterização regional de aspectos relacionados à área profissional a que pertence o

curso a ser  criado,  ressaltando as possibilidades de inserção do profissional  formado

neste contexto. Justificar a pertinência e relevância do curso para a instituição e região.

Demonstrar o processo de construção coletiva do curso. 

A proposta do Curso deverá ser coerente com o Projeto Pedagógico Institucional do

IFBA e com a  Resolução CNE/CEB Nº 06/2012 e atender  à carga horária mínima

definida no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos do MEC. 

Ressalta-se  a  importância  de  serem feitas  pesquisas  locais  -  com  representantes  de

empregadores, de trabalhadores, de associações de classe, sindicatos, pesquisadores na

área, dentre outros, investigando cenários e tendências das profissões na área. 

Da  mesma  forma,  deverão  ser  realizadas  audiências  públicas,  nas  quais  todos  os

segmentos da sociedade sejam escutados, no intuito de desencadear um debate sobre a

educação  e  a  função  social  do  IFBA e  seus  campi nas  diversas  regiões  do  estado,

privilegiando o conhecimento social e a revisão coletiva das intenções educativas.

Destacar  a  oferta  de  cursos da mesma área na região  do  campus,  e,  com isso,  a

necessidade e importância da proposta.

Finalizar ressaltando as condições do campus para implantação do curso: infraestrutura

necessária,  corpo  docente  especializado,  conhecimento  desenvolvido  na  área  de

atuação do curso. 

1.3 OBJETIVOS DO CURSO: 

Atenção:

 Devem guardar coerência com a Justificativa, o Perfil Profissional de Conclusão, a

Organização Curricular e o Projeto Pedagógico Institucional - PPI, necessariamente.

 É importante não confundir os objetivos do curso com o perfil do egresso. 

 Observar  que  os  objetivos  devem  estar  em  consonância  com  a  organização

curricular do curso. 
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1.3.1. OBJETIVO GERAL

Atenção:

 Neste item, é importante a consulta ao Parecer CNE/CEB Nº 11/2012, que descreve

o mundo do trabalho como referência para a educação profissional e o trabalho

como princípio educativo. Neste sentido, não se deve escrever sobre a formação

geral ou específica do curso, mas como, por meio do curso, será possível o aluno

compreender o mundo do trabalho, a escola e sua relação com o desenvolvimento

social e tecnológico do país. 

 O objetivo geral é uma proposta clara do que se deseja alcançar como resultado da

atividade educativa desenvolvida no curso. Observar que os objetivos devem estar

coerentes com a Justificativa,  o  Perfil  Profissional  do Egresso (competências),  a

Organização Curricular e o Projeto Pedagógico da Instituição. 

 Sugere-se que o objetivo geral seja redigido em um único parágrafo (iniciada

sua apresentação com o uso de verbo no infinitivo).

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Elaborar objetivos mais precisos e detalhados. Sugere-se que sejam apresentados de

três a, no máximo, cinco objetivos específicos. 

Atenção: 

 Neste  item,  deverão  ser  indicados,  a  partir  do  objetivo  geral,  quais  objetivos

específicos serão desenvolvidos no curso que possibilitem o alcance do proposto no

objetivo geral. 

1.4 CARACTERÍSTICAS DO CURSO: 

Nível: Educação Profissional Técnico de Nível Médio na forma: Integrada Concomitante

ou Subsequente. 

Forma de Oferta: presencial ou à distância 
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Tempo de duração do curso: citar em anos 

Turno de oferta: matutino, vespertino, noturno ou integral. 

Horário de oferta do curso: indicar o horário de início e término das aulas em todos os

turnos. 

Carga horária Total (sem a carga horária de estágio ou ACC): citar em horas relógio

Carga horária de Estágio ou ACC: citar em horas relógio 

Tipo de Matrícula: por componente curricular, semestre, módulo ou ano. 

Regime:  indicar  o regime escolar  (tempo de duração das disciplinas):  anual  ou

semestral ou modular. Caso seja modular, indicar o tempo de duração de cada módulo. 

2.  REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO AO CURSO 

Número máximo de vagas do curso: 

Número mínimo de vagas do curso: 

Ano de criação do curso (no caso de ajuste ou reformulação de PPC de curso já existente):

Requisitos de acesso ao Curso: escolaridade exigida para o ingresso no curso +

aprovação no processo seletivo regulamentado pela Pró-Reitoria de Ensino em parceria

com o campus. 

Atenção:

Inserir no texto relativo à forma de Ingresso as bases legais referentes à reserva de

vagas:

 Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, com as alterações introduzidas pela 

 Lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016, 

 Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012, com as alterações introduzidas pelo 

 Decreto nº 9.034, de 20 de abril de 2017, 

 Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro de 2012, e 

 Portaria Normativa nº 21, de 05 de novembro de 2012, alteradas pela 

 Portaria Normativa nº - 9, de 05 de maio de 2017.
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3. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO DO CURSO 

Deverá expressar o perfil profissional que se espera que os estudantes alcancem ao

final do curso, observadas as condições e características locais e regionais do contexto

socioeconômico e profissional, a regulamentação da profissão (quando  se  tratar

De profissão regulamentada), as tendências previstas para a profissão, dentre outras. 

Ressalte-se a importância  de se identificar  com precisão o perfil  profissional de

conclusão dos egressos do curso, uma vez que é esse Perfil que define a identidade do

curso e,  por isso,  deverá orientar a escolha e estruturação de todos os demais

componentes do plano e, naturalmente, seu desenvolvimento. 

Pesquisar cenários e tendências das profissões na área, discutir com representantes de

empregadores, de trabalhadores, de associações de classe, sindicatos, pesquisadores na

área, dentre outros. Além disso, poderão ser utilizados também, como subsídios,  as

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional de Nível Técnico (resolução

CNE/CEB nº  6/2012),  o  Parecer  CNE/CEB 11/2012,  o  PPI  do  IFBA e o  Catálogo

Nacional de Cursos Técnicos do MEC. 

Destaca-se aqui que a formação profissional de nível técnico, conforme preconiza a

atual legislação,  é estruturada por eixo tecnológico. Isto implica compreender que,

não apenas a preparação deve ser para técnico numa dada função produtiva, mas para

o eixo tecnológico na qual essa função está inserida. Isso assegura visão de conjunto ao

estudante,  amplia  seus horizontes para além da função técnica  que escolheu e  lhe

oferece possibilidades de futura mobilidade no mundo produtivo, em razão de possível

saturação no mercado ou outras opções que o profissional deseje fazer no futuro. 

Em se tratando de curso técnico na forma integrada é importante relacionar a

formação básica integrada à formação técnica, levando em consideração não apenas os

aspectos da formação técnica. 

Quando o Plano incluir  Certificação Intermediária,  o perfil  de cada ocupação

correspondente deve também ser especificado, embora de modo sintético. Da mesma

maneira deve-se proceder, quando houver especialização no itinerário formativo. 
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Atenção: 

• Além da consulta ao Catálogo Nacional de Cursos Técnicos para elaboração do

perfil  profissional  do  egresso,  é  importante  uma  consulta  à  Classificação

Brasileira  de  Ocupações  (CBO) para  compreender  as  normas

regulamentadoras do exercício da profissão pretendida. 

• Classificação  Brasileira  de  Ocupações  (CBO) Portaria  nº  397,  de  09  de

outubro de 2002 – Aprova a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO/2002),

para uso em todo território nacional e autoriza a sua publicação.

• O texto do perfil deve ser colocado no tempo presente e referir-se ao profissional

formado “o egresso é capaz de...” / “O técnico atua… / implanta / elabora…”)  -

Não referir-se ao profissional que se pretende formar.

4.  ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO 

É  fundamental  explicitar  os  pressupostos  pedagógicos  da  organização  curricular,

conforme o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) do IFBA. No caso de curso de Ensino

Médio Integrado explicitar neste item como se dará a integração da formação geral

e técnica no currículo. É importante considerar a  legislação vigente, em especial as

Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Educação  Profissional  de  Nível  Técnico

instituídas pela Resolução CNE/CEB nº 06/2012.

No caso de o currículo do curso apresentar a possibilidade de oferta de Disciplinas

Optativas e/ou Atividades Complementares é fundamental definir e apresentar a carga

horária e a listagem das disciplinas optativas na matriz curricular, bem como descrever

na organização curricular  quais atividades poderão ser validadas no currículo como

atividade complementar.  Destaca-se que as atividades dessa natureza têm a finalidade

de enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, privilegiando a complementação

da formação social e profissional do discente e, portanto, não poderão compor a carga

horária mínima do curso. 
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LEGISLAÇÃO CURRICULAR: TEMAS OBRIGATÓRIOS PARA A ABORDAGEM 

TRANSVERSAL OU INTERDISCIPLINAR NO CURRÍCULO: 

a) História e Cultura Afro- Brasileira

 Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003, altera a Lei no 9.394, de 20 de

dezembro de 1996, que altera as diretrizes e bases da educação nacional

para  incluir  no  currículo  oficial  da  Rede  de  Ensino  a  obrigatoriedade  da

temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências. 

 Resolução nº 1, de 17 de junho de 2004, que institui Diretrizes Curriculares

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de

História e Cultura Afro-brasileira e Africana. 

 Resolução  CONSEPE/  IFBA  nº  28,  de  30  de  agosto  de  2017.  Determina  a

inclusão das diretrizes para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena nos Projetos Pedagógicos

dos Cursos do Ensino Médio Integrado do Instituto Federal da Bahia a fim de

atender ao que dispõe as Leis 10.639/2004 e 11.645/2008.

b) Educação Ambiental 

 Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a educação ambiental,

institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências.

 Resolução  nº  2,  de  15  de  junho  de  2012,  que  estabelece  as  Diretrizes

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental.

Atenção:

✔ De acordo com a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, artigo 9, inciso I, alínea IV,

a  educação  ambiental  deve  ser  desenvolvida  no  âmbito  dos  currículos  das

instituições  de  ensino  públicas  e  privadas,  englobando  também  a  educação

Profissional.

✔ No  mesmo  artigo,  parágrafo  3º,  informa-se  que,  nos  cursos  de  formação  e

especialização  técnico-profissional,  em todos  os  níveis, deve  ser  incorporado

conteúdo  que  trate  da  ética  ambiental  das  atividades  profissionais  a  serem

desenvolvidas.
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c)  Educação em Direitos Humanos 

 Decreto  nº  7.037,  de 21 de dezembro de 2009,  que institui  o  Programa

Nacional de Direitos Humanos. 

 Resolução  nº  1,  de  30  de  maio  de  2012,  que  estabelece  Diretrizes

Curriculares Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. 

d) Educação alimentar e nutricional 

 Lei nº 11.947/2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do

Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica; altera as

Leis nº 10.880, de 9 de junho de 2004, nº 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, e nº

11.507,  de  20 de julho  de 2007;  revoga dispositivos  da Medida Provisória  no

2.178–36, de 24 de agosto de 2001, e a Lei no 8.913, de 12 de julho de 1994; e

dá outras providências.

 Resolução  /CD/FNDE  nº  38,  de  16  de  julho  de  2009,  que  dispõe  sobre  o

atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no Programa

Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

e) Processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso, de forma a

eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria.

 Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e

dá outras providências. 

f) Educação para o trânsito 

 Lei  nº  9.503,  de  23  de  setembro  de  1997,  que  institui  o  Código  de  Trânsito

Brasileiro.

Atenção: 

✔ Os conteúdos referentes à Educação alimentar e nutricional, Educação em Direitos

Humanos, Processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso, de forma

a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria, e Educação

para o trânsito,  conforme Resolução nº 2,  de 30 de janeiro de 2012, artigo 10,

inciso II, deverão ser abordados transversal e integradamente, permeando todo o

currículo, no âmbito dos demais componentes curriculares. 
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✔ O estudo da História  e  Cultura Afro-Brasileira  e Indígena,  no âmbito  de todo o

currículo  escolar,  deve  ser  trabalhado,  em  especial,  nas  áreas  de  Educação

Artística e de Literatura e História brasileiras conforme artigo 9, inciso I, alínea “d”,

Resolução nº 2, de 30 de janeiro de 2012.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA PARA OS CURSOS TÉCNICOS 

INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO

 Resolução CNE/CEB nº 2, de 30 de janeiro de 2012, que define Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. 

 Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – PCNEM. 

 Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica/ Ministério da 

Educação. Secretária de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação 

Integral. –Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013.542p. 

a) Sociologia e Filosofia: 

 Parecer CNE/CEB nº38/2006, de 7 de julho de 2006, dispõe sobre a inclusão

obrigatória das disciplinas de Filosofia e Sociologia no currículo do Ensino Médio. 

 Lei nº 11. 684, de 2 de junho de 2008, que altera o art. 36 da Lei no 9.394, de 20

de  dezembro  de  1996,  que  estabelece  as  diretrizes  e  bases  da  educação

nacional, para incluir a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias nos

currículos do ensino médio.

Atenção:

✔ Os componentes curriculares de Sociologia e Filosofia são obrigatórios em todos
os anos do Ensino Médio. 

b) Exibição de filmes na Educação Básica 

 Lei nº 13.006, de 26 de junho de 2014-acrescenta § 8º ao art. 26 da Lei nº 9.394,

de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação

nacional, para obrigar a exibição de filmes de produção nacional nas escolas de

educação básica.
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c) Língua Espanhola

 Lei nº 11.161, de 05 de agosto de 2005, que dispõe sobre o ensino da língua

espanhola  (revogada  pela  Lei  13.415/2017,  art.  22).  Sugerimos  que  seja

estudada  a  possibilidade  de  manutenção  da  disciplina  como  obrigatória  ou

optativa,  levando  em  conta  a  necessidade  do  curso  e  a  disponibilidade  de

professor para a oferta.

d) Ensino de Arte 

 Lei nº 12.287/2010, que altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, no tocante ao ensino da arte.

e) Educação Física 

 Lei nº 10.793, de 1 de dezembro de 2003, que altera a redação do art. 26, que

dispõe sobre a Educação Física no projeto pedagógico da escola e altera a redação

do art. 26, § 3o, e do art. 92 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que

"estabelece as diretrizes e bases da educação nacional”, e dá outras providências. 

f) Música

✔ A  Lei  nº  11.769,  de  18  de  agosto  de  2008.  Altera  a  Lei  no9.394,  de  20  de

dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para dispor sobre a

obrigatoriedade do ensino da música na educação básica.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA PARA OS CURSOS TÉCNICOS 

SUBSEQUENTES/ CONCOMITANTES AO ENSINO MÉDIO

Os cursos ofertados nas formas subsequente e concomitante ao ensino médio deverão

observar toda a legislação citada anteriormente com exceção de:

 Obrigatoriedade de oferta de:

- Sociologia e Filosofia

- Exibição de filmes na Educação Básica 

- Língua Espanhola 

- Ensino de Arte 

- Educação Física 

- Música
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4.1 ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

As orientações metodológicas precisam evidenciar:

 Práticas curriculares integradoras.

 Interdisciplinaridade e Contextualização 

 Uso das TIC

 Adoção de práticas pedagógicas acessíveis que contemplem:

I  –  Adaptação  dos  recursos  instrucionais:  material  pedagógico,  equipamentos  e

currículo;

a) As adaptações curriculares implicam o planejamento pedagógico e as ações 

docentes fundamentadas em critérios que definem o que o aluno deve aprender, 

como e quando aprender, que formas de organização do ensino que são mais 

eficientes para o processo de aprendizagem, e como e quando avaliar o aluno.

II  –  Capacitação  de  recursos  humanos:  professores,  instrutores,  profissionais

especializados;

III  –  Adequação  de  recursos  físicos:  eliminação  de  barreiras  arquitetônicas,

ambientais e de comunicação.

 Definição das atividades práticas realizadas em ambientes de aprendizagem.

Conforme Resolução CNE/CEB nº 06/2012 os currículos dos cursos devem oportunizar

aos estudantes:

Art. 14 Os currículos dos cursos de Educação Profissional Técnica de
Nível Médio devem proporcionar aos estudantes:
 I - diálogo com diversos campos do trabalho, da ciência, da tecnologia e
da cultura como referências fundamentais de sua formação; 
II  -  elementos  para  compreender  e  discutir  as  relações  sociais  de
produção  e  de  trabalho,  bem  como as  especificidades  históricas  nas
sociedades contemporâneas; 
III  - recursos para exercer sua profissão com competência, idoneidade
intelectual e tecnológica,  autonomia e responsabilidade,  orientados por
princípios éticos, estéticos e políticos, bem como compromissos com a
construção de uma sociedade democrática; 
IV - domínio intelectual das tecnologias pertinentes ao eixo tecnológico
do curso, de modo a permitir progressivo desenvolvimento profissional e
capacidade  de  construir  novos  conhecimentos  e  desenvolver  novas
competências profissionais com autonomia intelectual; 
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V - instrumentais de cada habilitação, por meio da vivência de diferentes
situações práticas de estudo e de trabalho; 
VI - fundamentos de empreendedorismo, cooperativismo, tecnologia da
informação,  legislação  trabalhista,  ética  profissional,  gestão  ambiental,
segurança do trabalho, gestão da inovação e iniciação científica, gestão
de  pessoas  e  gestão  da  qualidade  social  e  ambiental  do  trabalho.
(BRASIL, 2012, p.5)

O PPC precisa espelhar essas deliberações nas orientações metodológicas.

4.2 MATRIZ CURRICULAR 

a) Modelo de Matriz Curricular para Cursos Integrados

CAMPUS XXXXX

 Curso Técnico de Nível Médio em XXXXXXX- Forma Integrada

NÚCLEOS DISCIPLINAS

1ª Série 2ª Série 3ª Série TOTAL
60, 50/45
Minutos*

60, 50/45
Minutos*

60, 50/45
Minutos* Horas Aula

(60, 50/45
min.)*

Horas 
(60 min)Aulas

Semanais
Aulas

Semanais
Aulas

Semanais
NÚCLEO
BASICO

LINGUAGENSC
ÓDIGOS E

SUAS
TECNOLOGIAS

Artes      

Educação Física      

Língua
Estrangeira -

Inglês
     

Língua
Portuguesa  

     

CIÊNCIA DA
NATUREZA,

MATEMÁTICA
E SUAS

TECNOLOGIAS

Biologia      

Física      

Matemática      

Química      

CIÊNCIAS
HUMANAS E

SUAS
TECNOLOGIAS

Filosofia      

Geografia      

História
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Sociologia      

SUB-TOTAL
 

     

NÚCLEO POLITÉCNICO

Língua
Estrangeira
Espanhol

     

 Libras      

Optativas      

      

      

SUB-TOTAL       

NÚCLEO TECNOLÓGICO

      

      

      

      

      

      

 PPA      

 SUB-TOTAL       

TOTAIS

Carga Horária
Semanal

    

Carga Horária
Total (60 min)

    

ESTÁGIO OU
TCC 

    

Carga Horária
Total + Estágio

ou TCC
   

 
 

* A hora-aula poderá ser de 60, 50 ou 45 minutos
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b) Modelo de Matriz Curricular para Cursos Subsequentes/Concomitantes

INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - IFBA

CÂMPUS DE ___________________

CURSO TÉCNICO EM ____________________ SUBSEQUENTE/CONCOMITANTE

Disciplina Carga horária/semanal Total da Carga horária
do módulo/semestre

1º 2º 3º 4º H/aula Horas

Total de horas semanais

Subtotal

Estágio/TCC

Total CH
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Atenção:

 Componentes Curriculares: devem ter nomes curtos e sem abreviações.

 - Evitar a disposição de componentes curriculares em sequência (como Projeto I,

Projeto  II,  Projeto  III…)  nos  casos  em que  não  houver  continuidade entre  os

conteúdos, quando a anterior não é pré-requisito para a próxima.  Nesses casos,

dispor  como  “Introdução  a  Projetos”,  “Elaboração  de  Projetos”,  “Execução  de

Projetos” … por exemplo.

 - Total de aulas:  nessa coluna, deve-se multiplicar o número de aulas semanais

pelo número de semanas previstas por semestre (19 ou 20) ou ano (36 ou 40),

obtendo-se o total de aulas de cada disciplina.

 - Total de horas: multiplica-se o total de aulas pela duração das aulas (45, 50 ou 60

minutos) e divide-se por 60 minutos, para obter o número em horas. 

4.3 PLANEJAMENTO DOS COMPONENTES CURRICULARES DE CADA ETAPA

Neste  tópico  deverão  ser  discriminados  todos  os  componentes  curriculares

separadamente, por ano, semestre ou módulo, conforme modelo a seguir.

Eixo Tecnológico: .............................................................

Curso: Técnico de Nível Médio em...........................................................
Componente Curricular/ Disciplina:.....................................................
Carga Horária: .........h                                       Horas Semanais .............…

Ementa É uma descrição discursiva que resume o conteúdo conceitual, procedimental
e atitudinal de uma disciplina.

Objetivos Os objetivos estão vinculados aos processos que os docentes vão desenvolver
com os estudantes para que eles aprendam.
“Objetivo  é  o  que  se  espera  que  o  estudante  aprenda  em  determinadas
condições de ensino. É ele que orienta quais conteúdos devem ser trabalhados
e quais encaminhamentos didáticos são necessários para que isso ocorra.”
(TIMBÓ)

Habilidades As habilidades dizem respeito às aprendizagens construídas pelos estudantes
a  partir  da  realização  de  atividades  acadêmicas,  normalmente  elas  estão
vinculadas ao desenvolvimento operacional, "saber fazer".
“O que  o  aluno  deve  aprender  para  desenvolver-se  intelectualmente:  aplicar
fórmulas  em  exercícios;  observar;  coletar  e  organizar  informações  sobre
determinado assunto;  raciocinar  com dados da realidade;  formular  hipóteses,
usar materiais e instrumentos como, dicionários, mapas, réguas.” (LIBÂNEO)
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Objetos do
conhecimento

Temas amplos sobre os quais são apresentados os conteúdos, na forma de
conceitos, procedimentos e atitudes.
“Conteúdo é o conjunto de valores, conhecimentos, habilidades e atitudes que
o professor deve ensinar para garantir o desenvolvimento e a socialização do
estudante.” (TIMBÓ)

Metodologia Formas, estratégias, procedimentos e métodos, utilizados pelos professores para
conduzir o processo de ensino de forma que seja garantida a aprendizagem do
estudante.

Avaliação Ação de  acompanhamento  da aprendizagem do  estudante  e  de  reflexão  do
professor sobre sua prática. Envolve a aplicação de instrumentos, realização de
observações, dentre outras possibilidades e deve culminar com a atribuição de
um juízo de valor que represente o desenvolvimento obtido ao longo do processo
avaliado. 

Bibliografia básica Mínimo 3 títulos

Bibliografia
complementar

Mínimo 5 títulos

4.4 CERTIFICAÇÕES INTERMEDIÁRIAS OU ETAPAS COM TERMINALIDADE. 

Os  Cursos  técnicos  de  nível  médio,  subsequentes  e  concomitantes,  podem  ser

organizados  por  etapas/módulos  com previsão  de  terminalidades  intermediárias  que

caracterize  uma  ocupação  para  o  trabalho,  claramente  definida  e  com  identidade

própria,  cabendo  considerar  as  ocupações  classificadas  pela  CBO  –  Classificação

Brasileira de Ocupações e o Catálogo nacional de Cursos Técnicos – CNCT, versão

2014. 

A Certificação  Intermediária  deverá  estar  prevista  no  Projeto  Pedagógico  de  Curso

(PPC),  com  a  descrição  de  todo  o  processo  que  será  necessário  para  a  referida

certificação,  a  definição  do  perfil  profissional  do  egresso  específico  em  cada

terminalidade,  e,  na organização curricular,  com a discriminação de cargas horárias,

componentes  curriculares  e  habilitações  específicas  nos  períodos  onde  houver.  A

Certificação intermediária dará CERTIFICADO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. 

Atenção:

 Exemplo: Curso Técnico em Informática que ao final do segundo semestre do curso

pode oferecer o “Certificado de Qualificação Profissional em Informática Básica” e ao

final do curso oferecer o “Diploma de Técnico em Informática”.
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 Os estudantes concluintes de uma etapa com terminalidade, com perfis profissionais
definidos nos projetos pedagógicos dos cursos, farão jus aos respectivos certificados
de qualificação profissional. 

 Considera-se etapa com terminalidade a conclusão intermediária de cursos que caracterize

uma qualificação para o trabalho, claramente definida e com identidade própria. 

5. PRÁTICA PROFISSIONAL

A prática profissional compreende diferentes situações de vivência de aprendizagem e

trabalho por meio de experimentos em laboratórios, oficinas, empresas pedagógicas,

visitas  técnicas,  pesquisa  sobre  atividades  profissionais,  projetos  de  pesquisa,

simulações, observações, entre outras atividades e estágio supervisionado, conforme

previsto na organização curricular do curso.

No  contexto  dos  cursos  técnicos,  conforme a  Resolução  CNE/CEB nº  06/2012,

prática profissional corresponde a:

 Prática profissional intrínseca ao currículo

 Prática profissional supervisionada

Art. 21 A prática profissional, prevista na organização curricular do curso,
deve estar continuamente relacionada aos seus fundamentos científicos
e tecnológicos, orientada pela pesquisa como princípio pedagógico que
possibilita  ao  educando  enfrentar  o  desafio  do  desenvolvimento  da
aprendizagem permanente, integra as cargas horárias mínimas de cada
habilitação profissional de técnico e correspondentes etapas de qualifica-
ção e de especialização profissional técnica de nível médio. 

§ 1º A prática na Educação Profissional compreende diferentes situações
de vivência, aprendizagem e trabalho, como experimentos e atividades
específicas em ambientes especiais, tais como laboratórios, oficinas, em-
presas pedagógicas, ateliês e outros, bem como investigação sobre ativi-
dades profissionais, projetos de pesquisa e/ou intervenção, visitas técni-
cas, simulações, observações e outras. 

§  2º  A prática  profissional  supervisionada,  caracterizada  como prática
profissional em situação real de trabalho, configura-se como atividade de
estágio profissional supervisionado, assumido como ato educativo da ins-
tituição educacional. 

§ 3º O estágio profissional supervisionado, quando necessário em função
da  natureza  do  itinerário  formativo,  ou  exigido  pela  natureza  da
ocupação,  pode  ser  incluído  no  plano  de  curso  como  obrigatório  ou
voluntário, sendo realizado em empresas e outras organizações públicas
e privadas, à luz da Lei nº 11.788/2008 e conforme Diretrizes específicas
editadas pelo Conselho Nacional de Educação. (BRASIL, 2012, p.6)
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5.1 PRÁTICA PROFISSIONAL ARTICULADORA (PPA)

A Prática Profissional Articuladora, nos cursos técnicos visa agregar conhecimentos por

meio da integração entre as disciplinas do curso, resgatando assim, conhecimentos e

habilidades adquiridos na formação básica.

O  Objetivo  central  da  PPA é  favorecer  a  integração  curricular  por  meio  da  Prática

Profissional, tomando como referência o trabalho como princípio educativo.

A Prática Profissional Articuladora no Curso Técnico _____________ tem por objetivo

aprofundar o entendimento do perfil do egresso e áreas de atuação do curso, buscando

aproximar a formação dos estudantes com o mundo de trabalho. Da mesma forma, a

PPA  pretende  articular  horizontalmente  o  conhecimento  dos  três  anos  do  curso

oportunizando o espaço de discussão e um espaço aberto para entrelaçamento entre as

disciplinas. 

O  Curso  Técnico  em  __________________  contemplará  a  carga  horária  de

_______horas/aula  de  PPA,  conforme  regulamentação  específica  reservada  para  o

envolvimento dos estudantes em práticas profissionais. A distribuição da carga horária e

principais disciplinas envolvidas na PPA ficarão assim distribuídas, conforme decisão do

Conselho de Curso: 

Ano/
Semestre

Carga Horária
Anual/Semestral

Disciplinas*
Carga Horária da PPA

destinada a cada uma das
disciplinas envolvidas

Observações

*Registrar  as  04  disciplinas  (mínimo)  que  necessariamente  estarão  envolvidas  na  PPA  do  respectivo
ano/semestre.

As  atividades  correspondentes  à  PPA  ocorrerão  ao  longo  das  unidades  letivas,

orientadas pelos docentes titulares das disciplinas envolvidas. Estas práticas deverão

estar contempladas nos projetos de PPA elaborados antes do início do ano/semestre

letivo em que as PPA serão desenvolvidas, ou no máximo, até vinte dias úteis a contar
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do primeiro dia letivo. O projeto de PPA será assinado, aprovado na Coordenação do

Curso e arquivado. 

A coordenação  do  curso,  juntamente  com a  coordenação  da  PPA devem promover

reuniões periódicas (no mínimo duas) para que os docentes orientadores das práticas

profissionais possam interagir, planejar e avaliar em conjunto com todos os docentes do

curso a realização e o desenvolvimento das mesmas.

As PPAs serão articuladas entre as disciplinas do período letivo correspondente. A adoção

de tais práticas possibilita efetivar uma ação interdisciplinar e o planejamento integrado

entre os elementos do currículo, pelos docentes e equipe técnico-pedagógica. Além disso,

essas práticas devem contribuir para a consolidação do perfil profissional do estudante.

Os  resultados  esperados  da  realização  da  PPA devem  prever,  preferencialmente  o

desenvolvimento de produção e/ou produto (escrito, virtual e/ou físico) conforme o Perfil

Profissional  do  Egresso,  bem  como  a  realização  de  no  mínimo  um  momento  de

socialização entre os estudantes e todos os docentes do curso por meio de seminário,

oficina, dentre outros.

5.2 ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO (QUANDO PREVISTO)

Quando o curso indicar a realização de estágio profissional supervisionado (prática

profissional  em  situação  real  de  trabalho),  o  plano  de  realização  do  estágio

supervisionado, obrigatoriamente, deverá vir como anexo ao Projeto. Esse plano

deve indicar a respectiva carga horária, os momentos em que ocorrerá o estágio, onde se

realizará e como será orientado, supervisionado e avaliado. Chama-se a atenção para

que o campus examine com muito critério as exigências de estágio para algumas

profissões, sobretudo aquelas que o exigem em sua regulamentação. É recomendável

que o estágio supervisionado ocorra antes do término do curso, de modo a oportunizar a

troca de conhecimentos entre estudantes, discussões e/ou reformulações. 

Os  cursos  ofertados  na  modalidade  EAD,  não  preverão  a  realização  de  estágio

profissional supervisionado obrigatório em virtude da especificidade  administrativa e

pedagógica desta modalidade e programas, podendo o aluno realizar estágio supervisionado

não obrigatório, devendo seguir os mesmos procedimentos anteriormente descritos. 
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O estágio profissional supervisionado poderá ser realizado apenas a partir da conclusão

de  pelo  menos  50%  da  duração  total  do  curso,  conforme  previsto  no  PPC,

garantido ao aluno orientação e supervisão de estágio pelo docente responsável. 

Além do estágio supervisionado ou na ausência deste, as práticas profissionais, deverão

ser realizadas, por meio de outras atividades que possibilitem contato com a situação

real de trabalho, tais como: visitas técnicas, projetos integradores, atividades em

laboratórios, oficinas, atividades desenvolvidas nos setores de produção, dentre outras a

serem previstas no PPC.

É importante considerar a legislação vigente, em especial a Lei nº 11.788/2008, que

define  normas  para  a  oferta  de  estágio  para  estudantes,  as  Diretrizes  Curriculares

Nacionais para a Educação Profissional  de Nível Técnico instituídas pela Resolução

CNE/CEB nº 06/2012 e o Parecer CNE/CEB 11/2012, que regulamenta: 

A carga horária que for destinada ao estágio profissional supervisionado
deve ser adicionada à carga horária total do respectivo curso, salvo em
curso na forma articulada integrada com o Ensino Médio na modalidade
de Educação de Jovens e Adultos, no âmbito do PROEJA, que obedece
a regras próprias. A instituição educacional, o estudante e a organização
concedente da atividade de estágio profissional supervisionado devem,
conjuntamente,  firmar  Termo  de  compromisso,  conforme  preceitua  a
citada lei.(BRASIL, 2012, p.49)

5.3 ATIVIDADE DE CONCLUSÃO DE CURSOS – ACC (QUANDO PREVISTO)

A Atividade de Conclusão de Curso – ACC, nos cursos técnicos consiste numa atividade

interdisciplinar que garanta a articulação entre a teoria e a prática profissional, funda-

mentada nos diversos componentes curriculares estudados no decorrer do processo, de

modo a contribuir para o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas

ao Perfil Profissional do Egresso.

A opção pela conclusão do curso por meio da apresentação de ACC poderá ser facultada

aos estudantes que ao final da 1ª unidade do 3º ano ou do último semestre, não estiverem

em processo de realização do estágio supervisionado, cabendo à Coordenação de Curso,

acompanhar junto aos docentes, o planejamento e execução da atividade, a qual poderá

ser avaliada por uma banca examinadora em conjunto com o professor orientador. 
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O professor orientador deverá acompanhar a elaboração/realização da ACC mediante

critérios, que assim como os métodos de avaliação, serão definidos previamente pelo

Conselho de Curso. Além disso, deverão haver reuniões periódicas, no mínimo quinze-

nais, entre o professor orientador e o estudante, possibilitando melhor desenvolvimento

das atividades. 

Serão considerados Trabalhos de Conclusão de Curso atividades desenvolvidas no âm-

bito do ensino, pesquisa e extensão que resultem em: 

• Produções textuais: monografias, relatórios, pesquisas bibliográficas, artigos e resu-

mos; 

• Produção de esquemas representativos da realidade como: mapas, plantas, maque-

tes e protótipos, acompanhados de um memorial descritivo; 

• Desenvolvimento de tecnologias que auxiliem na realização de trabalhos vinculados

à habilitação profissional. 

Para efeito de avaliação, o TCC deverá ser apresentado, podendo ser adotadas as se-

guintes formas: 

• em eventos científicos (internos ou externos),  na modalidade de comunicação

oral ou pôster: neste caso, o estudante deverá entregar à banca examinadora o certi -

ficado de apresentação, junto ao que foi produzido; 

• para a banca examinadora: cabendo ao discente a entrega da produção. 

O Trabalho de Conclusão de Curso será desenvolvido antes do término do curso. Ha-

vendo caso fortuito que impossibilite o discente de realizar o estágio o mesmo deverá

requerer junto ao Conselho do Curso, a autorização para dilatação do prazo de conclu-

são, que será no máximo de dois anos, conforme Parágrafo único do Art. 98 da Organi-

zação Didática, CEFET 2008. 
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6. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS
ANTERIORES.

 Aproveitamento de conhecimentos anteriores

O aproveitamento de estudos anteriores compreende o processo de aproveitamento de

componentes curriculares cursados com êxito em outro curso e se dará, para os cursos

subsequentes conforme estabelecido na Resolução CONSUP nº 41/2012 (Regulamenta

o  aproveitamento  de  estudos  para  os  alunos  dos  cursos  técnicos  subsequentes  ao

ensino médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA)

Nos  Cursos  de  Ensino  Médio  Integrado,  não  haverá  a  possibilidade  de

aproveitamento de estudos, salvo se for de outro curso de educação profissional

conforme Parecer CNE/CEB 39/2004 ou casos de mobilidade acadêmica conforme

regulamento institucional específico. 

Nos cursos Subsequentes, o aproveitamento de estudos anteriores compreende a

possibilidade de aproveitamento de componentes curriculares cursados em outro(s)

curso(s) e deverá ser solicitado pelo estudante. 

 Reconhecimento de Experiências para fins de Estágio

Entende-se por aproveitamento de experiências anteriores o processo de reconheci-

mento de competências adquiridas pelo aluno, no trabalho ou por outros meios infor-

mais, mediante um sistema avaliativo. 

O aluno matriculado solicitará ao CORAC/CORES/setor de registros acadêmicos, em

prazo  estabelecido  no  Calendário  Acadêmico,  a  dispensa  de  disciplina(s),

competência(s) ou semestre(s) tendo como base o aproveitamento de experiências an-

teriores, de acordo com o que estabelece o art. 36 da Resolução CNE/CEB nº 06/2012.

A solicitação do aluno deverá ser acompanhada de justificativa e de documento(s) com-

probatórios(s) de experiência(s) anterior(es), conforme disposto nos Artigos 65 a 67 da

Organização Didática (CEFET-BA, 2008).

O setor de registros acadêmicos encaminhará a solicitação ao Conselho de Curso, que

designará um comitê avaliativo composto por três professores, conforme § 1º do Art. 66
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da Organização Didática (CEFET-BA, 2008), que abranja as áreas de conhecimento da

atividade desempenhada.

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Este  item deverá  contemplar  os  critérios  que  o  IFBA utilizar  para  aferir  em  que

medida  o  estudante  está  construindo  as  habilidades  requeridas  para  o

desempenho profissional que se espera que ele alcance. 

Indicará também o processo e os instrumentos de avaliação a serem considerados no

percurso formativo e mecanismos a serem oferecidos pela escola para a superação das

possíveis  dificuldades  de  aprendizagem  dos  estudantes,  durante  o  processo  de

formação, conforme as diretrizes do processo de avaliação da aprendizagem expresso

no PPI e nas Normas Acadêmicas. 

Os critérios de sustentação da avaliação da aprendizagem voltam-se para
a relação entre quantidade e qualidade, e se faz necessário entender que
a despeito da dinâmica de condução da sequência de atividades e conteú-
dos curriculares anuais, a avaliação ocorrerá de forma contínua e cumulati-
va. Mais do que o acúmulo de informações pelos estudantes, ou seja, a
quantidade, a atividade docente deve estar direcionada a acompanhar e
verificar a qualidade do que foi aprendido.(BRASIL, 2013, p.53)

8. BIBLIOTECA, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS OFERECIDOS AOS PROFESSORES
E ESTUDANTES DO CURSO.

Deverá incluir todos os recursos que a instituição de ensino oferece aos seus

professores e estudantes para que os objetivos previstos pelo plano de curso sejam

alcançados, tais como, instalações (laboratórios, biblioteca, oficinas, ateliers, etc...),

equipamentos,  utensílios  e  insumos,  dentre  outros,  que  gerem  oportunidade  de

aprendizagem, assegurando a construção das competências requeridas para o exercício

profissional. 

Os  equipamentos  e  materiais  devem  ser  especificados,  indicando  inclusive  as

quantidades por item, atentando para a atualização tecnológica dos  mesmos. O

acervo bibliográfico deve ser detalhado por título com autor, editora e ano da publicação,
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indicando a quantidade (por título), enfatizando aqueles específicos da área do curso. O

acervo deve estar atualizado e em quantidade proporcional ao número de estudantes.

8.1 ACERVO DA BIBLIOTECA

TÍTULO AUTOR VOLUME EDITORA ANO QUANTIDADE

8.2 INSTALAÇÕES 

8.3 EQUIPAMENTOS 

9. PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO ENVOLVIDO NO CURSO 

Deverá contemplar informações quantitativas e qualitativas (escolaridade, experiência

profissional, formação pedagógica, etc...) do corpo docente e do pessoal técnico

envolvido no curso. 

A análise deste item atentará para a formação dos professores em relação

aos componentes/disciplina sob sua responsabilidade.

10. DIPLOMAS EMITIDOS

Deverá conter as informações relativas ao(s) documento(s) de conclusão de curso

expedido(s) pelo estabelecimento de ensino a seus estudantes, identificando os títulos

ocupacionais que está certificando (no caso de qualificação Profissional) e habilitando

(para habilitação técnica).  No IFBA está previsto na Resolução CONSUP nº 03/2014

(Estabelece  as  Diretrizes  para  Emissão  e  Registro  de  Diplomas  dos  Cursos  de

Educação Profissional Técnica de Nível Médio do IFBA).
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11. REFERÊNCIAS 

12. ANEXOS

Obrigatoriamente o Plano de Estágio (se previsto estágio supervisionado).
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PLANO DE ENSINO: ORIENTAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO

1. ORIENTAÇÃO TEÓRICA:

 Dimensão Legal: De acordo com o Artigo 13, LDB, o plano de ensino deve ser

feito pelo docente..

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de:
I  -  participar  da  elaboração  da  proposta  pedagógica  do  estabelecimento  de
ensino;
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica
do estabelecimento de ensino;
III - zelar pela aprendizagem dos alunos;
IV  -  estabelecer  estratégias  de  recuperação  para  os  alunos  de  menor
rendimento;
V  -  ministrar  os  dias  letivos  e  horas-aula  estabelecidos,  além  de  participar
integralmente  dos  períodos  dedicados  ao  planejamento,  à  avaliação  e  ao
desenvolvimento profissional. (Grifo Nosso)

 Requer conhecimento prévio do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), do Projeto

Pedagógico Institucional (PPI) e das Diretrizes Institucionais (PDI);

 Instrumento  que  irá  viabilizar  o  desenvolvimento  da  proposta  pedagógica  do

curso, em consonância com os princípios norteadores das políticas educacionais

do  Instituto  Federal  da  Bahia  e  com  a  legislação  vigente  para  a  Educação

Nacional;

 Documento que organiza o ensino-aprendizagem em sala de aula por registrar o

que se pensa fazer (de acordo com o PPC do curso), como fazer, quando fazer,

com o quê fazer e com quem fazer;

 Diretriz  para  as  ações  educacionais  do  docente  através  da  formalização  dos

diversos momentos do processo de planejamento;

 Registro escrito, sistematizado e justificado das decisões tomadas pelo docente;

 Auxilia na organização do tempo e materiais utilizados; 

 Permite uma avaliação do processo de ensino e aprendizagem;

 Possibilita compreender a concepção de ensino e aprendizagem e de avaliação

do docente;

 Pressupõe a reflexão da prática educativa.
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2. ESTRUTURA DO PLANO DE ENSINO

 Identificação: 

Os  dados  preenchidos  na  tabela  serão  baseados  no  Projeto  Pedagógico  do

Curso, Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, nome das autoridades institucionais e

conforme o andamento da turma no qual o plano será aplicado.

IDENTIFICAÇÃO
EIXO TECNOLÓGICO: Conforme Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos 

CURSO / FORMA ou GRAU / MODALIDADE:
CURSO: Conforme Projeto Pedagógico do curso (PPC)
FORMA: (  ) integrado, (  ) subsequente 
COMPONENTE CURRÌCULAR: Conforme indicado na matriz curricular do PPC
ANO / SEMESTRE: 
Ano e semestre que o 
plano será aplicado

SEMESTRE ou ANO DA 
TURMA: Se semestral indicar 
semestre, se anual indicar 
ano da turma (primeiro, 
segundo ou terceiro)

CARGA HORÀRIA: Quando 
previsto as Práticas Profissionais 
Articuladoras (PPAs) contabilizar 

TURNO: turno que o curso tem suas 
atividades 

TURMA: Siglas das turmas (conforme adotado 
pelo campus)

DIRETOR(A) GERAL DO CAMPUS: 
DIRETOR (A) DE ENSINO:
DOCENTE(A):

EMENTA
A ementa  a  ser  seguida  pelo  docente  é  a mesma formulada e  descrita  no  PPC, não
podendo ser alterada no Plano de Trabalho Docente, pois o documento maior do curso onde
consta o ementário foi discutido e aprovado pelo colegiado do curso e instâncias superiores. 

Obs: O docente pode flexibilizar e atualizar temas e assuntos da ementa na descrição do
conteúdo programático.

OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL DO CURSO
O objetivo do curso deverá ser copiado do PPC do curso. A importância do objetivo do curso no
Plano de Ensino esta diretamente ligada à formação voltada para o perfil do egresso, todo e
qualquer  componente  curricular  do  curso  deverá  estar  em consonância  com o  objetivo  de
formação do aluno.
OBJETIVOS DO COMPONENTE CURRICULAR

Da mesma forma, os objetivos do componente curricular deverão estar diretamente ligado ao
perfil de formação do aluno e ao objetivo do curso.

METODOLOGIA
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O que são estratégias utilizadas no processo de ensino e aprendizagem?

Para Petrucci e Batiston (2006, p. 263), podemos falar em estratégia pensando em: 

[...] a palavra ‘estratégia’ possui estreita ligação com o ensino. Ensinar
requer arte por parte do docente, que precisa envolver o aluno e fazer
com  ele  se  encante  com  o  saber.  O  docente  precisa  promover  a
curiosidade, a segurança e a criatividade para que o principal objetivo
educacional, a aprendizagem do aluno, seja alcançada.

Sendo  assim,  o  termo  “estratégia  de  ensino”,  refere-se  aos  meios  utilizados  pelos
docentes na articulação do processo de ensino, de acordo com cada atividade e os resultados
esperados. É necessário ter clareza do objetivo da aprendizagem para ambos envolvidos no
processo, alunos e docentes. 

Logo  abaixo,  descrevem-se  algumas  estratégias  de  ensino  que poderão  servir  como
base no pensar da prática educativa, podendo ser utilizada outras conforme necessidade de
cada docente no planejamento de sua aula.

Aula expositiva dialogada 
Aula expositiva 
Estudo de texto 
Dissertação ou resumos
Portfólio
Tempestade cerebral
Mapa conceitual
Estudo dirigido 
Aulas orientadas
Lista de discussão por meios informatizados
Filmes
Ensino à distância
Solução de problemas 
Resolução de exercícios 

Ensino em pequenos grupos
Grupo de verbalização e de observação
Dramatização 
Seminário 
Estudo de caso 
Simpósio
Painel 
Palestras 
Entrevistas
Fórum Discussão e debates
Oficina 
Estudo do meio
Ensino com pesquisa
Exposições e visitas 
Ensino individualizado

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Conjunto ordenado de atividades, estruturadas e articuladas para a consecução de um objetivo
em relação a um conteúdo proposto. No Plano de Ensino, ela corresponde ao conceito mais
amplo dos conteúdos que deve ser desmembrado no local destinado aos conteúdos.
CRONOGRAMA DE CARGA HORÁRIA (ANEXO) Opcional Sugestão: Descrever o número de
aulas  previstas  no  semestre  em  cada  mês  e  demais  atividades  conforme  organização  do
docente. 
Di
as

FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

1 4h/a 20 h/a ... F R
2
3
F = FERIADO             
R – RECESSO
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AVALIAÇÃO
Observar o que está estabelecido:
1.Na  Organização  Didática  Dos  Cursos  Da  Educação  Profissional  Técnica  de  Nível  Médio:
CAPÍTULO IX- DA AVALIAÇÃO.
2. Na Organização Curricular do PPC para a disciplina;
3. O que está previsto no PPI do IFBA.
Instrumentos a serem usados pelo docente (a):     
 Recursos materiais necessários à atividade docente  

Critérios de avaliação:
       No critério de avaliação o docente irá descrever quais são os critérios levados em conta na
composição da nota do aluno, critérios qualitativos e também pontos observados e exigidos nos
trabalhos, provas e demais instrumentos avaliativos.

RECUPERAÇÃO PARALELA:

Observar o que está estabelecido:
1.  na Organização Didática Dos Cursos Da Educação Profissional Técnica de Nível Médio do
CEFET- BA: Artigo 53.

PRÁTICA PROFISSIONAL ARTICULADORA (PPA)
(Texto para leitura, não é necessário permanecer no plano). 
Ver Resolução nº 30/CONSUP, de 24/05/2016

A Prática Profissional Articuladora deve ter coerência com o perfil profissional do egresso e
com o itinerário formativo e tem como propósito, dar sequencialidade nas etapas formativas.

Requer  o  planejamento  da  organização  curricular  dos  cursos  técnicos,  garantido  um
espaço/tempo que possibilite a articulação entre os conhecimentos construídos nas diferentes
disciplinas do curso, propiciando a flexibilização curricular e a ampliação do diálogo entre as
diferentes áreas de
formação.

A Prática Profissional Articuladora, nos cursos técnicos integrados visa agregar conhecimentos
da área básica e da área técnica, como também, a integração entre as disciplinas básicas e as
disciplinas técnicas.

O  planejamento,  desenvolvimento  e  avaliação  das  PPA,  deverão  levar  em  conta  as
particularidades da forma e modalidade de oferta do curso para que se planejem atividades
realmente possíveis de realização.

A Prática Profissional Articuladora, não exclui as demais formas de integração que possam vir
a complementar a formação dos estudantes ampliando seu aprendizado.

São objetivos específicos das Práticas Profissionais Articuladoras:
I  –  ampliar  a compreensão sobre as áreas de atuação do curso,  assim como o perfil  do
egresso;
II – vincular, de forma efetiva, a formação dos estudantes com o mundo do trabalho;
III  –  promover  a  construção  articulada  do  conhecimento  por  meio  do  diálogo  entre  os
diferentes componentes curriculares;
IV - viabilizar a efetiva aplicação da prática profissional específica de cada curso por meio do
contato com situações reais de trabalho;
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V – possibilitar uma reflexão permanente sobre o campo de atuação do curso;
VI – promover a inserção da pesquisa como princípio educativo.

A Prática Profissional Articuladora é um componente curricular que deverá está previsto no
PPC e na Matriz Curricular do Curso, observando necessariamente:
a. identificação em cada ano das quatro disciplinas que compõem a base estruturante da PPA;
b. outras disciplinas podem integrar o Projeto de PPA perpassando transversalmente o projeto
durante o ano letivo;
c. os projetos de PPA devem, prioritariamente, ser desenvolvidos em equipes;
d. em cada unidade letiva deverá haver previsão de objetivos a serem cumpridos e, portanto
avaliados, naquele período;
e. cada curso preverá, na organização curricular,  no mínimo 5% da carga horária total  do
curso destinada a realização de PPA, a serem distribuídas entre todas as etapas de realização
do curso;
f. não havendo previsão de outras formas de práticas profissionais na organização curricular,
tais como atividades complementares, estágio, dentre outras, as PPA previstas no PPC do
curso deverão contemplar 10% da carga horária do curso.

A PPA, em consonância com o Projeto Pedagógico Institucional  (PPI),  se constitui  em um
espaço formativo no qual se busca estratégias e métodos que possibilitem, durante todo o
itinerário  formativo,  a  consolidação  de  princípios  como  a  politecnia,  a  formação  integral,
omnilateral, a interdisciplinaridade, integrando os núcleos da organização curricular.

A Prática Profissional Articuladora será planejada, em cada curso, preferencialmente antes do
início do semestre/ano letivo no qual será desenvolvida e, no máximo até vinte dias úteis a
contar  do  primeiro  dia  letivo  do  semestre/ano  no  qual  será  desenvolvida  e  preverá,
obrigatoriamente:
I  – planejamento coletivo com o conselho do curso para elaboração do Projeto de PPA e
definição de quais disciplinas integrará, diretamente, este projeto:
a) nos cursos técnicos integrados serão envolvidas diretamente, em cada Projeto de PPA, no
mínimo quatro disciplinas contemplando,  necessariamente, disciplinas da área básica e da
área técnica envolvendo as diferentes áreas da formação básica ao longo do curso;
II  – as disciplinas  a integrarem o Projeto de PPA serão estabelecidas  com base no perfil
profissional do egresso; ênfase tecnológica do curso e entre disciplinas com maior área de
integração conforme previsto no ementário do curso;
III  -  definição clara dos conteúdos, conhecimentos e habilidades a serem desenvolvidos e
buscados na realização da PPA;
IV – metodologia(s)  de realização da PPA: visitas técnicas,  oficinas,  projetos integradores,
estudos de casos, experimentos e atividades específicas em ambientes especiais, tais como
laboratórios, oficinas, empresas pedagógicas, ateliês e outros, bem como investigação sobre
atividades profissionais, projetos
de pesquisa e/ou intervenção,  simulações,  entre outras formas de integração previstas no
Projeto de PPA;
V - a carga horária específica de PPA para cada disciplina integra o cômputo da carga horária
total da disciplina prevista na matriz curricular;
VI – a carga horária total do Projeto de PPA, prevista em horas aula e adicionada à carga
horária de cada disciplina estruturante do projeto;
VII – objetivos e formas de avaliação das atividades desenvolvidas na PPA que deverá ser
integrada entre as disciplinas diretamente envolvidas. O(s) instrumento(s) de avaliação das
PPAs deverá(ão) ser utilizado(s) como uma das notas de cada unidade letiva, das disciplinas
diretamente envolvidas e para efeito de registro, a nota final da PPA em cada unidade letiva
poderá ser obtida de duas formas:
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a) nota definida em conjunto, a partir  da análise global das atividades pelos docentes das
disciplinas; ou
b) média aritmética obtida a partir das notas de cada disciplina envolvida na PPA, na unidade
letiva.
VIII  –  resultados  esperados  da  realização  da  PPA,  prevendo,  preferencialmente  o
desenvolvimento de produção e/ou produto (escrito, virtual e/ou físico), bem como a realização
de um momento de apresentação entre os estudantes e todos os docentes do curso por meio
de seminário, oficina, dentre outros.

O registro das atividades de PPA deverá ser realizado no instrumento apropriado (anexo ao
presente documento),  conforme a carga horária específica,  sendo os docentes envolvidos
diretamente no Projeto de PPA responsáveis pelo acompanhamento, registro e comprovação
da realização das atividades previstas.

Para fins de gestão acadêmica,  todos os docentes envolvidos  nos projetos de PPA terão
acrescidos,  em  sua  carga  horária,  1  hora/aula  semanal,  para  fins  de  cômputo  de  carga
horária, totalizando 30 horas anuais por docente. Esta carga horária deverá ser utilizada para
realização das atividades da PPA, em articulação com todos os docentes envolvidos devendo
obedecer ao cronograma previsto no Projeto, podendo ser distribuída em blocos de horas
distintos de uma hora semanal.

Deverão ser realizadas no decorrer do desenvolvimento do Projeto de PPA, pelo menos a
cada dois meses, reuniões com todos os docentes envolvidos na PPA, para a avaliação do
processo  e,  se  necessária,  revisão  do  planejamento  das  próximas  atividades  a  serem
propostas e realizadas. Esta reunião deverá ser aberta a todos os docentes do curso/ano,
para socialização. Será dada ciência formal a todos os estudantes e docentes do curso sobre
o(s) Projeto(s) de PPA em andamento no curso, mediante publicação no mural e divulgação
pelos docentes das disciplinas envolvidas, de todos os Projetos de PPA em desenvolvimento
no campus.

O Projeto de PPA, formulários de registro de atividades e demais produtos serão assinados,
aprovados e arquivados nos mesmos termos dos Planos de Ensino das demais disciplinas.
O componente curricular prevê PPA:  (   ) Sim       (    )Não        (    )Colaboração    Articulação 
com os componentes curriculares:_____________________________________________
______________________________________________________________________

Obs: Se o Componente prevê  PPA anexar projeto ao Plano de Trabalho Docente

Obs: Caso o componente curricular não preveja PPA, esse item não é obrigatório no Plano de
Trabalho Docente. 
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Planejamento da realização das atividades não presenciais
Só deverão acontecer atividades não presenciais se estiver previsto no Projeto Pedagógico do
Curso de acordo com a Resolução nº 6, de 20 de setembro de 2012 .

BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
As bibliografias apresentadas no Plano de Ensino devem ser as mesmas descritas no Projeto
Pedagógico  de  Curso,  podendo  ser  acrescentado  às  bibliografias  para  aprofundamento
conforme o docente julgar ser importante.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
As bibliografias apresentadas no Plano de Ensino devem ser as mesmas descritas no Projeto
Pedagógico  de  Curso,  podendo  ser  acrescentado  às  bibliografias  para  aprofundamento
conforme o docente julgar ser importante.
BIBLIOGRAFIAS PARA APROFUNDAMENTO
São bibliografias extras, que não constam no PPC, mas que o docente utiliza como suporte 
em suas aulas.

OBSERVAÇÃO
Espaço utilizado para acrescentar informações extras sobre o Plano de Ensino, como por
exemplo, a apresentação do plano a turma, entre outras. 

Revisado em ___/___/ _____                                        Por:______________________________

ASSINATURAS

Coordenação:

___________________________________
Coordenador do Curso

Docente:

__________________________________
Docente

Coordenação Geral de Ensino:

___________________________________
Coordenação Geral de Ensino 

Coordenação Pedagógica:

___________________________________
Pedagoga

Obs: O Plano de Ensino só deverá ser arquivado no setor pedagógico após ser assinado pelas
partes responsáveis desse documento.
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