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TEXTO ELABORADO AO FINAL  DO
 I SEMINÁRIO DAS LICENCIATURAS NO 

IFBAHIA

1. Introdução 

Este é um texto que foi construído a partir do debate ocorrido durante o I seminário das 

Licenciaturas do IF-BA e tem como finalidade servir como propulsor para a construção do 

projeto de implantação dos cursos de licenciaturas no IFBahia. O objetivo central é apresentar ao 

Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBAHIA) 

uma proposta para a implantação e funcionamento dos cursos de licenciatura em ensino de 

ciências naturais e matemática e em tecnologias alicerçada no trabalho colaborativo em rede de 

todos os campi do IFBAHIA. 

Essa proposta surge da necessidade urgente em formar professores nessas áreas, atendendo a 

uma demanda no Brasil e particularmente no Nordeste.

Diante dessa realidade a lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008 na seção II, art. 6º, inciso VI 

estabelece como finalidade dos novos Institutos: “a oferta do ensino de ciências, em geral e de 

ciências aplicadas, em particular”, ao tempo que na sua seção III, artigo 7º, inciso VI, alínea b a 

lei aponta como objetivo dos Institutos: “ministrar em nível de educação superior: cursos de 

licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas na formação 

de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a 

educação profissional;” A lei prevê ainda, o mínimo de 20% do número total de vagas para os 

cursos acima citados. É considerando a difícil realidade enfrentada pelo país nesta área e no 

cumprimento da lei, que a Pró-reitoria de ensino apresenta essa proposta que deverá ser 

implementada durante o triênio 2009-2011.

A proposta construída e disponibilizada em rede apresentará a visão institucional sobre a 

formação de professores na região, levando em conta as características históricas da Instituição. 

Além disso, é necessário construir o projeto de modo que haja flexibilidade para absorver as 

transformações sociais que haverão de ocorrer, sem contudo, perder de vista as metas 

estabelecidas pelo IFBAHIA para essa área emergente. 

Ministério da Educação
Secretaria de Educação 

Profissional  e Tecnológica
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2. Documentos base e fundamentação legal

1. Lei de diretrizes e bases do ensino, lei nº9394 de 20/12/1996;
2. Lei nº11892, de 29 de dezembro de 2008 que institui a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica e cria os Institutos federais;
3. Contribuições para o processo de construção dos cursos de licenciatura dos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – SETEC/MEC
4. Parecer CNE/CP 09/2001 – Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação 
plena. da educação básica, em nível superior, curso de licenciaturas, de graduação plena. 

5. Parecer CNE/CP 21/2001 – Duração e carga horária dos cursos de Formação de 
Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação 
plena.

6. Parecer CNE/CP 272001 – Dá nova redação ao item 3.6, alínea c, do Parecer CNE/CP 
9/2001, que dispõe sobre as diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 
Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação 
plena.

7. Parecer CNE/CP 28/2001 – Dá nova redação ao Parecer CNE/CP 21/2001, que estabelece 
a duração e a carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação Básica, 
em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena.

8. Resolução CNE/CP 01/2002 – Institui diretrizes curriculares nacionais para formação de 
professores da educação básica, em nível superior, curso de licenciaturas de graduação 
plena.

9. Resolução CNE/CP 02/2005 – Institui a duração e a carga horária dos cursos de 
licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em 
nível superior.

10. Parecer CNE/CP 197/2004 – Consulta, tendo em vista o art. 11 da Resolução CNE/CP 
1/2002, referente às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 
Educação Básica em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena.

11. Parecer CNE/CP 228/2004 – Consulta sobre reformulação curricular dos Cursos de 
Graduação.

12. Parecer CNE/CP 15/2005 – Solicitação de esclarecimento sobre as Resoluções CNE/CP 
nºs 1/2002, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores 
da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, e 
2/2002, que institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação 
plena, de Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior.

13. Parecer CNE/CP 5/2006 - Aprecia Indicação CNE/CP nº 2/2002 sobre Diretrizes 
curriculares Nacionais para Cursos de Formação de Professores para a Educação Básica.

14. Parecer CNE/CP 1302/2001 - Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 
Matemática, Bacharelado e Licenciatura.

15. Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Filosofia, História, Geografia, Serviço 
Social, Comunicação Social, Ciências Sociais, Letras, Biblioteconomia, Arquivologia e 
Museologia.

16. Parecer CNE/CP 1303/2001 - Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de
Química.

17. Parecer CNE/CP 1304/2001 - Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Física 
Bacharelado e Licenciatura.

18. PORTARIA MEC 1793/1994 – dispõe sobre complementação curricular na formação de 
docentes e outros profissionais que interagem com portadores de necessidades especiais;
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3. Propostas  para o organização das Licenciaturas

O objetivo desta proposta é aproveitar os recursos humanos e materiais instalados em todos os 

campi para implantar os cursos de licenciaturas de forma integrada e com qualidade para toda a 

rede. A viabilidade dessa idéia se dará através das seguintes ações:

1. A concepção do projeto de licenciatura: A construção de uma concepção única para os 

projetos de licenciaturas que afine na rede IFBAHIA os objetivos, as metas, o projeto pedagógico, a 

correspondência das matrizes curriculares, o perfil do egresso, a formação continuada, etc. 

É fundamental definir diretrizes e agregar as nossas particularidades para formar: 

- Professor pesquisador

- professor histórico crítico

- comportamento sustentável

- Usar a verticalidade pedagógica da rede

- As relações entre ciência e tecnologia, cultura e trabalho.

- A formação de professores considerando a formação com a área tecnológica 

2. Oferta de vagas para as Licenciaturas: O IFBAHIA oferecerá  20% das vagas para as 

licenciaturas globalmente, porém cada campus oferecerá pelo menos uma licenciatura.

 - Nos campi que não possuem estrutura para cumprir tal meta, devem ser estabelecidas 

ações que permitam o cumprimento. 

 - Acompanhamento das ações e da infra-estrutura dos campi.

 Respeitar as demandas locais. 

 Estabelecer relações de parcerias com as instituições locais que oferecem licenciaturas 

para não existir sombreamento. 

3. Núcleo de Intersecção: Foi consenso estabelecer a adoção de um núcleo de intersecção 

entre as licenciaturas, resguardadas as especificidades de cada área, para todas as 

licenciaturas do IFBAHIA.

 Disciplinas pedagógicas

 Núcleos iniciais de matemática e física para as licenciaturas dessas áreas

 Estabelecer nomenclatura, carga horária e ementa comuns para as disciplinas 

e/ou áreas temáticas que possuem similaridade.

 Foi construída a proposta de matriz curricular com o núcleo de intersecção 

pedagógica para todos os cursos do IFBAHIA. 
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 As ementas das disciplinas do núcleo de intersecção pedagógica serão 

construídas pela equipe pedagógica do IFBAHIA.

Período Disciplinas
Carga 

Horária Teoria Prática

Prática 
em 

Ensino Estágio
Pré-

Requisito
Co-

Requisito

1º ▲História da Educação I 60 4 -
▲Ciência, Tecnologia e Sociedade 30 2 -
▲Comunicação e Informação 60 4 -

■ Informática Aplicada à Educação I 60 2 2 -
Total 210 12 2 0 0

2º ▲Psicologia da Educação I 60 2 2
▲Filosofia da Educação I 60

Total 120 2 0 2 0

3º ▲Didática I 60 4 2
Total 60 4 0 2 0

4º ▲Avaliação da Aprendizagem 30 2
▲Sociologia da Educação I 60 1 3

■ Metodologia e Prática do Ensino ... I 60 1 3
Total 150 2 0 8 0

5º ▲Metodologia da Pesquisa 30 4
■ Metodologia e Prática do Ensino ... II 60 3 1
●Estágio Supervisionado em ... I 2 2

▲Organização da Educação Brasileira 30 1 3
Total 120 10 1 5 0

6º
■ Metodologia da Pesquisa do Ensino 
.... 30 4

●Estágio Supervisionado em ... II 4 2
▲Educação Inclusiva I 30

Total 60 8 0 2 0

7º ●Estágio Supervisionado em ... III 4
Total 0 4 0 0 0

8º ●Estágio Supervisionado em ... IV 4
▲TCC 30 4

Total 30 4 4 0 0

TOTAL GERAL 1150 46 7 19 0

Legenda

▲ Carga horária, nomenclatura e ementa 
comuns

■ Carga horária comum, nomenclatura e ementa 
com referência a área do Curso

●  Disciplinas com carga horária livre, totalizando 
no mínimo de 400 horas
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4-O estabelecimento de bases comuns para os projetos dos cursos de licenciaturas: Os 

campi disponibilizarão seus projetos para que sejam avaliados, modificados (se for o caso) e 

utilizados por outros campi. Com esse procedimento se pretende otimizar tempo e recursos, além 

de aperfeiçoar o processo de formação de professores do IFBAHIA.

5- Admissão de matrículas multicampi para os estudantes das licenciaturas: Será 

adotada a admissão de matrículas multicampi para os estudantes das licenciaturas de forma que 

os mesmos possam integralizar seus currículos fazendo disciplinas de seu interesse em  campus 

próximo. Isso garantirá a mobilidade dos estudantes. O alerta deve ser feito para que os cursos 

ofereçam todas as disciplinas previstas na sua matriz disciplinar de acordo com o percurso 

regular do aluno.

6-Mobilidade de docentes e discentes intra e inter Institutos

7-Formação Continuada: Estabelecer como meta, à médio prazo, a criação de cursos de 

formação continuada: aperfeiçoamento, pós-graduação lato e stricto sensu. Para tanto é 

preciso planejar as contratações dos novos professores e as capacitações para os docentes que 

participarão das equipes de licenciatura. Esta proposta leva em conta o parecer 09/2001 que 

estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN).

4-Características dos projetos das Licenciaturas

 Carga horária total: 2800 + 10% 

 Integralização do curso em no mínimo 4 anos.

 A inclusão de disciplinas na modalidade EAD até o limite permitido pela lei (20% da 

carga horária total dos cursos): A inclusão será por meio da utilização de multimídias 

para essas disciplinas. Serão escolhidas, inicialmente, algumas disciplinas para servir de 

piloto nos projetos dos cursos. 

 Disciplinas relacionadas com a formação específica (metodologias)

 Disciplinas pedagógicas

 Disciplinas optativas 

 Será proposto ao Conselho Superior o estabelecimento de cota de 25% das ofertas para os 

professores das redes Estadual e Municipais em exercício que não possuem licenciaturas.
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ANEXO I

 Relatos dos campi-07/05/09

-José Neto(Eunapólis)
Licenciaturas implementadas: Matemática em 2005 com 40 vagas/ estudantes 
concluintes=6;Os problemas de início foram somados no decorrer do curso.
Orientação Pedagógica: Prof. Célio
Se buscou atender as normas estabelecidas pelos parâmetros curriculares.
Um problema grave, mas comum ao curso: Entrada numérica (40 estudantes)  e saída 
com pouco mais de 10%.
O perfil do estudante: Classe economicamente desfavorecida-
Solução futura: implementação de bolsas.
Carga Horária: 2925 horas e 200 horas complementares à parte.

-Fernanda-Pedagoga (Santo Amaro):
Licenciatura em computação.
Atendimento a uma demanda Local.
Ainda não existe uma definida para a elaboração do Projeto.

-Prof. Rosineide (Vitória da Conquista)-
Licenciatura em Química.
Atendimento a uma demanda Local.
Projeto elaborado, em fase de reformulação.

-Prof. Luciene-Prof. Química (Camaçari)
Ainda não há discussão no Campus.
Não há espaço físico para a implementação de licenciaturas.
Atualmente se utiliza um prédio cedido pela prefeitura.

- Prof. Marcos (Porto Seguro)
Pensam na Licenciatura em Química.
Espaço superlotado.
O projeto da Licenciatura em Química está pronto.
Os projetos dos cursos de Licenciatura em: computação (Rafael) e intercultural (Ana) 
estão em discussão.
A demanda é a população indígena crescente.
PROLIND (480 000) para cada turma.

-Prof. Ronaldo (Salvador)
Licenciatura em Geografia
Estrutura curricular interdepartamental 
Centrado na Educação Ambiental
Solicita Consultoria Técnica
Projeto pronto e não foi reformulado. Encontra-se na mão da Comissão.
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-Prof. Lurimar (Salvador)
Licenciaturas em física e matemática.
Projeto finalizado a parte escrita.
Há demanda de professores na área.
Atenderá a clientela da própria rede(licenciatura para os alunos do cursos técnico).

-Prof. Niels (Salvador)
Licenciatura em Computação á Distância.
Projeto Consociado.
Comissão Interinstitucional (estaduais, federais –manos a UFBA)
IFBA, Valença, UESB
Houve um refluxo das outras Instituições. A Comissão volta-se para pensar as questões a 
partir do próprio estatuto.
Projeto inicial. Discutindo projeto de Valença e levando em conta o Projeto da UESB.

-Prof. Perpétua (Barreiras)
Licenciatura em matemática. Projeto pensado a partir do projeto de Eunapólis, levando 
em conta as especificações locais.
Implantação 2º semestre de 2008.
Constituiu Comissão para a reformulação do projeto por questões Legais.

-Edilene-Pedagoga(Valença)
Licenciatura em computação
O projeto está no CONSEP
EAD pode descaracterizar as disciplinas pedagógicas.

-Prof. Melquesedeque (Simões Filho)
Pesquisa na comunidade local da rede pública.
Resultado da pesquisa: Biologia
Licenciatura Tecnológica- sendo a pesquisa e análise de Mercado =Manutenção 
Industrial.
Não tem projeto.

-Prof. Lessa (Salvador)
Leitura dos Documentos.
Definir qual a concepção tecnológica assumiremos
Prioridades
Demandas locais
Análise de Mercado
Preocupação multiplicadora

-Prof. Biagio
Quem seá o professor que formará novos professores?
Concepçãp dos projetos pedagógicos das licenciaturas: -Conhecer-se para conhecer o 
outro; - Importância da leitura dos documentos.
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ANEXO II

TEXTO PARA CONTRIBUIR COM O DEBATE

A PEDAGOGIA

DIDÁTICA E CURRÍCULO
Antonio Bolívar (Universidade de Granada, 2003)

A DIDÁTICA – teoria das práticas de ensino que reconstrói essas práticas à luz 

das teorias do ensino.

1) A necessidade de resignificar e de revitalizar o conhecimento didático do ensino, 

evitando considerá-la como um campo aplicado, técnico ou normativo de uma ciência 

psicológica cognitiva, ou seja, uma didática despsicologizada, mais baseada na 

investigação etnográfica, ecológica ou lingüístico-discursiva (Doyle, 1992)

2) Com onda psicologista que tem invadido a Espanha, querendo regular os processos 

didáticos, onde a própria administração escolar tem-se convertido em defensora de uma 

determinada opção, vale a pena recorrer à própria tradição didática

3) O assédio imposto à Didática pela psicologia educacional ou psicologia da instrução

4) A “morte” da teoria e da prática curricular devido à confiança excessiva, e às vezes 

passageira, nas teorias da aprendizagem

5) A crise da teoria critica e a diáspora posmodernista que tem lugar no âmbito do currículo

6) A teoria do currículo propõe e assinala qual o tipo de prática que é mais congruente, ou 

menos congruente, com a teoria

7) Frente ao que tem “chovido” sobre teorias do currículo nas últimas décadas, não se pode 

desejar, de forma vã, uma única comunidade discursiva ou uma perspectiva unificada 

sobre currículo
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O CURRÍCULO

1) Revalorizar o currículo-em ação e a metodologia didática

2) A nível internacional está-se pensando se não temos distraído a atenção ao que deveria 

ser o foco de qualquer política curricular: como melhorar o ensino

3) A inovação didática se situa a nível de aula, enquanto o currículo se situa a nível de 

centro

4) Em Pedagogia (em quase todas as universidades) no primeiro ciclo a matéria 

DIDÁCTICA GENERAL e DESENHO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DO 

CURRÍCULO no segundo ciclo

5) Exemplo da Universidade de Barcelona (Licenciatura em Pedagogia) – a Didática Geral é 

denominada por Didática e currículo, incluindo três blocos temáticos: Didática –

perspectivas e tendências atuais; O processo ensino/aprendizagem e O currículo como 

campo de intervenção e de projeção didática

6) Na prática, é melhor partir de um programa de Didática Geral para, após uma reflexão de 

segundo grau, favorecer a problematização e a conceitualização acera do Currículo e do 

ensino. Podem ser abordadas as seguintes questões:

a) A Didática como disciplina que se ocupa am elaborar teorias e propostas práticas 

acerca do ensino

b) O Ensino como um processo complexo que leva a cabo, geralmente, em contextos 

diversos e, muitas vezes, em situações de incerteza

c) O Currículo, entendido tanto como uma construção histórica como apropriação do 

professorado nas decisões curriculares. A partir dessa perspectiva, os conteúdos 

escolares são a resultante da articulação dos elementos culturais, conteúdos 

disciplinares e concepções pedagógicas, válidos para um tempo e lugar determinados.

Vale assinalar que, na Psicopedagogia, evidencia-se uma contradição ao pretender 

substituir o Ensino por “Métodos, estratégias e meios de ensino”. Além do mais, a 

mesma matéria em Pedagogia sugere substituir O Currículo por “Estratégias de 

inovação didática”.
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AS TEORIAS DO CURRÍCULO

DOCUMENTOS DE IDENTIDADE: uma introdução às teorias do currículo
(Tomaz Tadeu da Silva, 1999)

CATEGORIAS DE CADA TEORIA, DE ACORDO COM OS CONCEITOS QUE ELAS 
ENFATIZAM

AS TEORIAS TRADICIONAIS
Ensino – aprendizagem- avaliação – metodologia – didática – organização – planejamento –
eficiência – objetivos.

TEORIAS CRÍTICAS
Ideologia – reprodução cultural e social – poder – classe social – capitalismo – relações sociais 
de produjção – conscientização – emancipação e libertação – currículo oculto – resistência.

TEORIAS PÓS-CRÍTICAS
Identidade, alteridade, diferença – subjetividade – significação e discurso – saber-poder –
representação – cultura – gênero, etnia, sexualidade, multiculturalismo.

Isabel Alarcão (educadora portuguesa).  (Wilkpedia, 2009)

Estudiosa que avançou no conceito de "tríptico didáctico" (1997) para designar a tripla 
dimensão ou a multidimensionalidade da Didáctica:

 a Didática Investigativa – diz respeito ao trabalho do investigador nesta disciplina
 a Didática Curricular – refere-se à formação curricular, inicial e/ou contínua
 a Didática Profissional – refere-se às práticas dos professores no terreno escolar.



                       


TEXTO ELABORADO AO FINAL  DO


 I SEMINÁRIO DAS LICENCIATURAS NO IFBAHIA


1. Introdução 


Este é um texto que foi construído a partir do debate ocorrido durante o I seminário das Licenciaturas do IF-BA e tem como finalidade servir como propulsor para a construção do projeto de implantação dos cursos de licenciaturas no IFBahia. O objetivo central é apresentar ao Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBAHIA) uma proposta para a implantação e funcionamento dos cursos de licenciatura em ensino de ciências naturais e matemática e em tecnologias alicerçada no trabalho colaborativo em rede de todos os campi do IFBAHIA. 


Essa proposta surge da necessidade urgente em formar professores nessas áreas, atendendo a uma demanda no Brasil e particularmente no Nordeste.


Diante dessa realidade a lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008 na seção II, art. 6º, inciso VI estabelece como finalidade dos novos Institutos: “a oferta do ensino de ciências, em geral e de ciências aplicadas, em particular”, ao tempo que na sua seção III, artigo 7º, inciso VI, alínea b a lei aponta como objetivo dos Institutos: “ministrar em nível de educação superior: cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas na formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação profissional;” A lei prevê ainda, o mínimo de 20% do número total de vagas para os cursos acima citados. É considerando a difícil realidade enfrentada pelo país nesta área e no cumprimento da lei, que a Pró-reitoria de ensino apresenta essa proposta que deverá ser implementada durante o triênio 2009-2011.


A proposta construída e disponibilizada em rede apresentará a visão institucional sobre a formação de professores na região, levando em conta as características históricas da Instituição. Além disso, é necessário construir o projeto de modo que haja flexibilidade para absorver as transformações sociais que haverão de ocorrer, sem contudo, perder de vista as metas estabelecidas pelo IFBAHIA para essa área emergente. 


2. Documentos base e fundamentação legal


1. Lei de diretrizes e bases do ensino, lei nº9394 de 20/12/1996;


2. Lei nº11892, de 29 de dezembro de 2008 que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e cria os Institutos federais;


3. Contribuições para o processo de construção dos cursos de licenciatura dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – SETEC/MEC


4. Parecer CNE/CP 09/2001 – Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. da educação básica, em nível superior, curso de licenciaturas, de graduação plena. 


5. Parecer CNE/CP 21/2001 – Duração e carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena.


6. Parecer CNE/CP 272001 – Dá nova redação ao item 3.6, alínea c, do Parecer CNE/CP 9/2001, que dispõe sobre as diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena.


7. Parecer CNE/CP 28/2001 – Dá nova redação ao Parecer CNE/CP 21/2001, que estabelece a duração e a carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena.


8. Resolução CNE/CP 01/2002 – Institui diretrizes curriculares nacionais para formação de professores da educação básica, em nível superior, curso de licenciaturas de graduação plena.


9. Resolução CNE/CP 02/2005 – Institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior.


10. Parecer CNE/CP 197/2004 – Consulta, tendo em vista o art. 11 da Resolução CNE/CP 1/2002, referente às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena.


11. Parecer CNE/CP 228/2004 – Consulta sobre reformulação curricular dos Cursos de Graduação.


12. Parecer CNE/CP 15/2005 – Solicitação de esclarecimento sobre as Resoluções CNE/CP nºs 1/2002, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, e 2/2002, que institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior.


13. Parecer CNE/CP 5/2006 - Aprecia Indicação CNE/CP nº 2/2002 sobre Diretrizes curriculares Nacionais para Cursos de Formação de Professores para a Educação Básica.


14. Parecer CNE/CP 1302/2001 - Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Matemática, Bacharelado e Licenciatura.


15. Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Filosofia, História, Geografia, Serviço Social, Comunicação Social, Ciências Sociais, Letras, Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia.

16. Parecer CNE/CP 1303/2001 - Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Química.


17. Parecer CNE/CP 1304/2001 - Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Física Bacharelado e Licenciatura.


18. PORTARIA MEC 1793/1994 – dispõe sobre complementação curricular na formação de docentes e outros profissionais que interagem com portadores de necessidades especiais;

3. Propostas  para o organização das Licenciaturas


O objetivo desta proposta é aproveitar os recursos humanos e materiais instalados em todos os campi para implantar os cursos de licenciaturas de forma integrada e com qualidade para toda a rede. A viabilidade dessa idéia se dará através das seguintes ações:


1. A concepção do projeto de licenciatura: A construção de uma concepção única para os projetos de licenciaturas que afine na rede IFBAHIA os objetivos, as metas, o projeto pedagógico, a correspondência das matrizes curriculares, o perfil do egresso, a formação continuada, etc. 

É fundamental definir diretrizes e agregar as nossas particularidades para formar: 


- Professor pesquisador


- professor histórico crítico


- comportamento sustentável


- Usar a verticalidade pedagógica da rede


- As relações entre ciência e tecnologia, cultura e trabalho.


- A formação de professores considerando a formação com a área tecnológica 


2. Oferta de vagas para as Licenciaturas: O IFBAHIA oferecerá  20% das vagas para as licenciaturas globalmente, porém cada campus oferecerá pelo menos uma licenciatura.


· - Nos campi que não possuem estrutura para cumprir tal meta, devem ser estabelecidas ações que permitam o cumprimento. 


· - Acompanhamento das ações e da infra-estrutura dos campi.


· Respeitar as demandas locais. 


· Estabelecer relações de parcerias com as instituições locais que oferecem licenciaturas para não existir sombreamento. 


3. Núcleo de Intersecção: Foi consenso estabelecer a adoção de um núcleo de intersecção entre as licenciaturas, resguardadas as especificidades de cada área, para todas as licenciaturas do IFBAHIA.


· Disciplinas pedagógicas


· Núcleos iniciais de matemática e física para as licenciaturas dessas áreas


· Estabelecer nomenclatura, carga horária e ementa comuns para as disciplinas e/ou áreas temáticas que possuem similaridade.


· Foi construída a proposta de matriz curricular com o núcleo de intersecção pedagógica para todos os cursos do IFBAHIA. 


· As ementas das disciplinas do núcleo de intersecção pedagógica serão construídas pela equipe pedagógica do IFBAHIA.


		Período

		Disciplinas

		Carga Horária

		Teoria

		Prática

		Prática em Ensino

		Estágio

		Pré-Requisito

		Co-Requisito



		1º

		▲História da Educação I

		60

		4

		 

		 

		 

		-

		 



		 

		▲Ciência, Tecnologia e Sociedade

		30

		2

		 

		 

		 

		-

		 



		 

		▲Comunicação e Informação

		60

		4

		 

		 

		 

		-

		 



		 

		■ Informática Aplicada à Educação I

		60

		2

		2

		 

		 

		-

		 



		Total

		 

		210

		12

		2

		0

		0

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2º

		▲Psicologia da Educação I

		60

		2

		 

		2

		 

		 

		 



		 

		▲Filosofia da Educação I

		60

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Total

		 

		120

		2

		0

		2

		0

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3º

		▲Didática I

		60

		4

		 

		2

		 

		 

		 



		Total

		 

		60

		4

		0

		2

		0

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4º

		▲Avaliação da Aprendizagem

		30

		 

		 

		2

		 

		 

		 



		 

		▲Sociologia da Educação I

		60

		1

		 

		3

		 

		 

		 



		 

		■ Metodologia e Prática do Ensino ... I

		60

		1

		 

		3

		 

		 

		 



		Total

		 

		150

		2

		0

		8

		0

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5º

		▲Metodologia da Pesquisa

		30

		4

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		■ Metodologia e Prática do Ensino ... II

		60

		3

		1

		 

		 

		 

		 



		 

		●Estágio Supervisionado em ... I

		 

		2

		 

		2

		 

		 

		 



		 

		▲Organização da Educação Brasileira

		30

		1

		 

		3

		 

		 

		 



		Total

		 

		120

		10

		1

		5

		0

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		6º

		■ Metodologia da Pesquisa do Ensino ....

		30

		4

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		●Estágio Supervisionado em ... II

		 

		4

		 

		2

		 

		 

		 



		 

		▲Educação Inclusiva I

		30

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Total

		 

		60

		8

		0

		2

		0

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		7º

		●Estágio Supervisionado em ... III

		 

		4

		 

		 

		 

		 

		 



		Total

		 

		0

		4

		0

		0

		0

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		8º

		●Estágio Supervisionado em ... IV

		 

		4

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		▲TCC

		30

		 

		4

		 

		 

		 

		 



		Total

		 

		30

		4

		4

		0

		0

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		TOTAL GERAL

		1150

		46

		7

		19

		0

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Legenda

		

		

		

		

		

		

		



		 

		▲ Carga horária, nomenclatura e ementa comuns

		

		

		

		

		

		

		



		 

		■ Carga horária comum, nomenclatura e ementa com referência a área do Curso

		

		

		

		

		

		

		



		 

		●  Disciplinas com carga horária livre, totalizando no mínimo de 400 horas

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





4-O estabelecimento de bases comuns para os projetos dos cursos de licenciaturas: Os campi disponibilizarão seus projetos para que sejam avaliados, modificados (se for o caso) e utilizados por outros campi. Com esse procedimento se pretende otimizar tempo e recursos, além de aperfeiçoar o processo de formação de professores do IFBAHIA.


5- Admissão de matrículas multicampi para os estudantes das licenciaturas: Será adotada a admissão de matrículas multicampi para os estudantes das licenciaturas de forma que os mesmos possam integralizar seus currículos fazendo disciplinas de seu interesse em  campus próximo. Isso garantirá a mobilidade dos estudantes. O alerta deve ser feito para que os cursos ofereçam todas as disciplinas previstas na sua matriz disciplinar de acordo com o percurso regular do aluno.


6-Mobilidade de docentes e discentes intra e inter Institutos


7-Formação Continuada: Estabelecer como meta, à médio prazo, a criação de cursos de formação continuada: aperfeiçoamento, pós-graduação lato e stricto sensu. Para tanto é preciso planejar as contratações dos novos professores e as capacitações para os docentes que participarão das equipes de licenciatura. Esta proposta leva em conta o parecer 09/2001 que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN).


4-Características dos projetos das Licenciaturas


· Carga horária total: 2800 + 10% 


· Integralização do curso em no mínimo 4 anos.


· A inclusão de disciplinas na modalidade EAD até o limite permitido pela lei (20% da carga horária total dos cursos): A inclusão será por meio da utilização de multimídias para essas disciplinas. Serão escolhidas, inicialmente, algumas disciplinas para servir de piloto nos projetos dos cursos. 


· Disciplinas relacionadas com a formação específica (metodologias)


· Disciplinas pedagógicas


· Disciplinas optativas 


· Será proposto ao Conselho Superior o estabelecimento de cota de 25% das ofertas para os professores das redes Estadual e Municipais em exercício que não possuem licenciaturas.


ANEXO I


 Relatos dos campi-07/05/09


-José Neto(Eunapólis)


Licenciaturas implementadas: Matemática em 2005 com 40 vagas/ estudantes concluintes=6;Os problemas de início foram somados no decorrer do curso.


Orientação Pedagógica: Prof. Célio


Se buscou atender as normas estabelecidas pelos parâmetros curriculares.


Um problema grave, mas comum ao curso: Entrada numérica (40 estudantes)  e saída com pouco mais de 10%.


O perfil do estudante: Classe economicamente desfavorecida- 


Solução futura: implementação de bolsas.


Carga Horária: 2925 horas e 200 horas complementares à parte.


-Fernanda-Pedagoga (Santo Amaro):


Licenciatura em computação.


Atendimento a uma demanda Local.


Ainda não existe uma definida para a elaboração do Projeto.


-Prof. Rosineide (Vitória da Conquista)-

Licenciatura em Química.


Atendimento a uma demanda Local.


Projeto elaborado, em fase de reformulação.


-Prof. Luciene-Prof. Química (Camaçari)


Ainda não há discussão no Campus.


Não há espaço físico para a implementação de licenciaturas.


Atualmente se utiliza um prédio cedido pela prefeitura.


- Prof. Marcos (Porto Seguro)


Pensam na Licenciatura em Química.


Espaço superlotado.


O projeto da Licenciatura em Química está pronto.


Os projetos dos cursos de Licenciatura em: computação (Rafael) e intercultural (Ana) estão em discussão.


A demanda é a população indígena crescente.


PROLIND (480 000) para cada turma.


-Prof. Ronaldo (Salvador)


Licenciatura em Geografia


Estrutura curricular interdepartamental 


Centrado na Educação Ambiental


Solicita Consultoria Técnica


Projeto pronto e não foi reformulado. Encontra-se na mão da Comissão.


-Prof. Lurimar (Salvador)


Licenciaturas em física e matemática.


Projeto finalizado a parte escrita.


Há demanda de professores na área.


Atenderá a clientela da própria rede(licenciatura para os alunos do cursos técnico).


-Prof. Niels (Salvador)


Licenciatura em Computação á Distância.


Projeto Consociado.


Comissão Interinstitucional (estaduais, federais –manos a UFBA)


IFBA, Valença, UESB


Houve um refluxo das outras Instituições. A Comissão volta-se para pensar as questões a partir do próprio estatuto.


Projeto inicial. Discutindo projeto de Valença e levando em conta o Projeto da UESB.


-Prof. Perpétua (Barreiras)


Licenciatura em matemática. Projeto pensado a partir do projeto de Eunapólis, levando em conta as especificações locais.


Implantação 2º semestre de 2008.

Constituiu Comissão para a reformulação do projeto por questões Legais.


-Edilene-Pedagoga(Valença)


Licenciatura em computação


O projeto está no CONSEP


EAD pode descaracterizar as disciplinas pedagógicas.


-Prof. Melquesedeque (Simões Filho)


Pesquisa na comunidade local da rede pública.


Resultado da pesquisa: Biologia


Licenciatura Tecnológica- sendo a pesquisa e análise de Mercado =Manutenção Industrial.


Não tem projeto.


-Prof. Lessa (Salvador)


Leitura dos Documentos.


Definir qual a concepção tecnológica assumiremos


Prioridades


Demandas locais


Análise de Mercado


Preocupação multiplicadora


-Prof. Biagio


Quem seá o professor que formará novos professores?


Concepçãp dos projetos pedagógicos das licenciaturas: -Conhecer-se para conhecer o outro; - Importância da leitura dos documentos.


ANEXO II


TEXTO PARA CONTRIBUIR COM O DEBATE

A PEDAGOGIA

DIDÁTICA E CURRÍCULO 

Antonio Bolívar (Universidade de Granada, 2003)

A DIDÁTICA – teoria das práticas de ensino que reconstrói essas práticas à luz das teorias do ensino.

1) A necessidade de resignificar e de revitalizar o conhecimento didático do ensino, evitando considerá-la como um campo aplicado, técnico ou normativo de uma ciência psicológica cognitiva, ou seja, uma didática despsicologizada, mais baseada na investigação etnográfica, ecológica ou lingüístico-discursiva (Doyle, 1992)

2) Com onda psicologista que tem invadido a Espanha, querendo regular os processos didáticos, onde a própria administração escolar tem-se convertido em defensora de uma determinada opção, vale a pena recorrer à própria tradição didática

3) O assédio imposto à Didática pela psicologia educacional ou psicologia da instrução

4) A “morte” da teoria e da prática curricular devido à confiança excessiva, e às vezes passageira, nas teorias da aprendizagem

5) A crise da teoria critica e a diáspora posmodernista que tem lugar no âmbito do currículo

6) A teoria do currículo propõe e assinala qual o tipo de prática que é mais congruente, ou menos congruente, com a teoria

7) Frente ao que tem “chovido” sobre teorias do currículo nas últimas décadas, não se pode desejar, de forma vã, uma única comunidade discursiva ou uma perspectiva unificada sobre currículo

O CURRÍCULO

1) Revalorizar o currículo-em ação e a metodologia didática

2) A nível internacional está-se pensando se não temos distraído a atenção ao que deveria ser o foco de qualquer política curricular: como melhorar o ensino

3) A inovação didática se situa a nível de aula, enquanto o currículo se situa a nível de centro

4) Em Pedagogia (em quase todas as universidades) no primeiro ciclo a matéria DIDÁCTICA GENERAL e DESENHO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DO CURRÍCULO no segundo ciclo

5) Exemplo da Universidade de Barcelona (Licenciatura em Pedagogia) – a Didática Geral é denominada por Didática e currículo, incluindo três blocos temáticos: Didática – perspectivas e tendências atuais; O processo ensino/aprendizagem e O currículo como campo de intervenção e de projeção didática

6) Na prática, é melhor partir de um programa de Didática Geral para, após uma reflexão de segundo grau, favorecer a problematização e a conceitualização acera do Currículo e do ensino. Podem ser abordadas as seguintes questões:

a) A Didática como disciplina que se ocupa am elaborar teorias e propostas práticas acerca do ensino

b) O Ensino como um processo complexo que leva a cabo, geralmente, em contextos diversos e, muitas vezes, em situações de incerteza

c) O Currículo, entendido tanto como uma construção histórica como apropriação do professorado nas decisões curriculares. A partir dessa perspectiva, os conteúdos escolares são a resultante da articulação dos elementos culturais, conteúdos disciplinares e concepções pedagógicas, válidos para um tempo e lugar determinados.

Vale assinalar que, na Psicopedagogia, evidencia-se uma contradição ao pretender substituir o Ensino por “Métodos, estratégias e meios de ensino”. Além do mais, a mesma matéria em Pedagogia sugere substituir O Currículo por “Estratégias de inovação didática”.

AS TEORIAS DO CURRÍCULO


DOCUMENTOS DE IDENTIDADE: uma introdução às teorias do currículo


(Tomaz Tadeu da Silva, 1999)


CATEGORIAS DE CADA TEORIA, DE ACORDO COM OS CONCEITOS QUE ELAS ENFATIZAM


AS TEORIAS TRADICIONAIS

Ensino – aprendizagem- avaliação – metodologia – didática – organização – planejamento – eficiência – objetivos.

TEORIAS CRÍTICAS

Ideologia – reprodução cultural e social – poder – classe social – capitalismo – relações sociais de produjção – conscientização – emancipação e libertação – currículo oculto – resistência.

TEORIAS PÓS-CRÍTICAS

Identidade, alteridade, diferença – subjetividade – significação e discurso – saber-poder – representação – cultura – gênero, etnia, sexualidade, multiculturalismo.

Isabel Alarcão (educadora portuguesa).  (Wilkpedia, 2009)


Estudiosa que avançou no conceito de "tríptico didáctico" (1997) para designar a tripla dimensão ou a multidimensionalidade da Didáctica:


· a Didática Investigativa – diz respeito ao trabalho do investigador nesta disciplina


· a Didática Curricular – refere-se à formação curricular, inicial e/ou contínua


· a Didática Profissional – refere-se às práticas dos professores no terreno escolar.


Ministério da Educação


Secretaria de Educação 


Profissional  e Tecnológica
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