
 

 

 

 

CURSO FIC - PROGRAMADOR WEB 

Apresentação  

Olá cursistas, 

Sejam bem-vindos ao curso de Formação inicial e continuada de Programador Web, 
oferecido pelo Instituto Federal da Bahia, na modalidade de Educação a Distância.  

Esse curso visa atender uma demanda da  Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica -SETEC/MEC em decorrência das ações adotadas para a prevenção ao 
contágio pelo novo coronavírus- COVID-19.  

O curso possui um equipe de profissionais multidisciplinar composta por professores 
mediadores à distância, equipe técnica e pedagógica que acompanharão vocês ao longo 
das disciplinas ofertadas.  Com foco na formação de um profissional que possua a visão 
sistêmica do seu papel na sociedade e que atue de forma independente e inovadora, 
acompanhando a evolução da profissão, o curso apresenta uma organização curricular 
distribuída em 200 horas/aula, de forma equalizada, dividida em 20 horas semanais, 
proporcionando o desenvolvimento da capacidade cognitiva do aluno de forma gradual. 

COMPONENTE CURRICULAR CH/TOTAL 
Ambientação EAD 20H 

 
Lógica de Programação I 60H 

 
Lógica de Programação II 30H 

 
Fundamentos do Desenvolvimento Web 30H 

 
Programação Web 60H 

 
CARGA HORÁRIA TOTAL 200H 

 

 



Qual objetivo do curso? 

Formar o Programador Web, por meio do desenvolvimento de habilidades e 
competências necessárias para atuação no mercado de trabalho, de forma crítica e 
cidadã. 
 
 

Quais recursos pedagógicos serão utilizados? 

A metodologia de ensino do curso fará uso das novas tecnologias de informação 
e comunicação para garantir a interação professor/aluno. Sendo assim, serão 
utilizados recursos pedagógicos necessários ao ensino a distância, em Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA), tais como: vídeos, animações, simulações, 
hipertextos, atividades interativas com professores, tutores, alunos, biblioteca 
virtual e conteúdo da Web, possibilitando aos educandos o desenvolvimento da 
autonomia da aprendizagem e, ainda, à facilidade na busca da informação e 
construção do conhecimento. As atividades serão contextualizadas ao longo do 
processo de formação. 
 

Como serão as avaliações? 

Serão aplicadas avaliações utilizando instrumentos diversificados, os quais serão 
aplicados em atividades à distância, individuais ou em equipe, apresentação de 
trabalhos, de portfólios, de relatórios, de mapas conceituais, dentre outros. 
 

Como funciona o curso?  

O curso FIC - Formação Inicial Continuada - faz parte do programa do governo federal 
Novos Caminhos. Para vocês, estudantes, seguem as principais informações de como 
acontecerá o curso Programador Web. 

As aulas iniciam dia 15/06 e finalizam no dia 27/08. 

 DISCIPLINAS 

O curso tem 5 disciplinas. Cada disciplina tem um período para acontecer. Dessa forma, 
pedimos que acompanhem o calendário disponível nessa plataforma Moodle para não 
perder os prazos. Importante!!!  

A primeira disciplina inicia dia 15/06 e estará disponível até o dia 20/06 para que os 
estudantes possam realizar e postar as atividades. Ao encerrar o prazo da disciplina, não 
será mais possível postar as atividades, e assim, o estudante ficará sem nota. 

A orientação é que todos leiam os livros textos disponíveis online das disciplinas para 
que possam ter o embasamento teórico necessário para o desenvolvimento das 
atividades.  



 

AVALIAÇÃO/FREQUÊNCIA 

● A nota final de cada disciplina será a média ponderada das avaliações, a 
nota máxima das atividades é de 10 (dez) pontos.  

● Será considerado aprovado o estudante que alcançar em cada disciplina a 
média 6,0 (seis) e frequência mínima de 75%. 

● A frequência mínima será calculada de acordo com o acesso do estudante 
na plataforma moodle. 

● Caso o estudante não alcance a média, mas possua o mínimo de 75% de 
frequência terá o direito de realizar uma atividade de recuperação. 

● A média final da disciplina será a maior nota dentre a média obtida na 
disciplina e a nota da recuperação. 

Esse período de recuperação está disponível no calendário. Os estudantes  poderão tirar 
as dúvidas com o professor e realizar uma atividade para recuperar a nota. No Moodle 
estará disponível um chat para esse período.  Mais uma vez pedimos atenção especial 
nos prazos porque as datas não serão modificadas.  

Outro aspecto importante do curso é a frequência. Essa frequência é acompanhada pelo 
professor através do acesso à plataforma Moodle e a realização das atividades. 

 

APOIO PEDAGÓGICO 

 

Como o curso será desenvolvido 100% a distância, o professor orientador estará de 
forma on-line para tirar dúvidas. Esse professor entrará em contato com a turma e os 
espaços de fórum também estarão disponíveis nesta plataforma Moodle para tirar 
dúvidas, resolver questões, discutir temas relacionados a disciplina.  

Cada turma terá um único professor para todo o curso. Então, todas as disciplinas serão 
o mesmo professor. 

Além dos professores, temos na equipe o Coordenador de Curso e uma Coordenadora 
Pedagógica que abrirão acesso para contato caso necessitem de alguma demanda 
relacionada a questões pedagógicas: dificuldade no aprendizado, no gerenciamento do 
tempo em realizar as atividades, no relacionamento com o professor, dentre outras 
questões.  

 

HORÁRIO 



Não haverá horário fixo de aulas. As aulas ficam disponíveis a partir do início da 
disciplina. Pedimos que organizem 4h diárias para os estudos de forma a não prejudicar 
o andamento das postagens. Não deixem para postar tudo ao final! Podem ter problemas 
de acesso, de conexão e não há reabertura de prazos para postagem de atividades. 

A duração das disciplinas depende da carga horária de cada uma delas. Todas essas 
informações estão no calendário e no Projeto Pedagógico do Curso. 

 

 

Como obter a certificação? 

Para receber o certificado de curso FIC de Programador Web o estudante deverá ter no 
mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de frequência e obter a média final 6,0 (seis) 
em todos os componentes curriculares do curso. 

Aos estudantes que concluírem todas as Unidades Curriculares que compõem a 
organização curricular do curso receberão o Certificado de Programador Web, do Eixo 
Tecnológico: Informação e Comunicação, Carga Horária: 200 horas. 

 

Desejamos um excelente curso para vocês e que se tornem todos Programadores Web 
ao final! 

 

Atenciosamente  

A Coordenação 


