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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
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RESOLUÇÃO Nº CONSEPE N. 22, DE 03 DE SETEMBRO DE 2021.

 
Aprova o Regulamento dos Cursos de Formação Inicial e Continuada
(FIC) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia
(IFBA)
 

 
A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO

INSTITUTOFEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA, no uso
de suas atribuições, considerando a apreciação do plenário do CONSEPE na 3ª Reunião Ordinária de
2020, ocorrida em 25 de novembro de 2020, conforme consta no Processo nº 23278.011281/2017-28,
RESOLVE:

 
Art. 1º Aprovar o Regulamento dos Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) do

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA)
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data.
 
 

Luzia Matos Mota
Presidente do CONSEPE

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
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REGULAMENTO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC) DO  

IFBA ANEXO À RESOLUÇÃO Nº 22 DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E 

EXTENSÃO DO IFBA, DE 03 DE SETEMBRO DE 2021  

  

  

TÍTULO I  

Das Disposições Preliminares  

  

Art. 1° Este regulamento estabelece normas para a formulação e a oferta de cursos de Formação 

Inicial e Continuada (FIC), pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, com 

base nos princípios estabelecidos pela legislação brasileira vigente:  

  

I - Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;  

  

II - Decreto nº 5.154, de 20 de julho de 2004, que regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da 

Lei nº 9.394/1996; estabelecendo que a Educação Profissional seja desenvolvida por meio de cursos 

e programas;  

  

III - Decreto 8.268 de 18 de Junho de 2014, que altera o Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, 

que regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;  

  

IV - Lei nº 11.741, de 16 de julho de 2008, que redimensiona, institucionaliza e integra as ações da 

educação profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e da educação 

profissional e tecnológica, insere os cursos de Formação Inicial e Continuada ou qualificação 

profissional no parágrafo 2º, inciso I, do Art. 39;  

  

V - Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional, 

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

providências;  

  

VI - Portaria Interministerial nº 1.082, de 20 de novembro de 2009, que dispõe sobre a criação da 

Rede Nacional de Certificação Profissional e Formação Inicial e Continuada (Rede CERTIFIC);  

  

VII - Portaria MEC nº 1015 de 21 de julho de 2011, que institui o Programa Nacional Mulheres Mil;  

  

VIII - Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2012, que institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (PRONATEC);  

  

IX - Resolução n.º 26 do Conselho Superior - CONSUP, de 27 de junho de 2013, que aprova o 

Regimento Geral do IFBA;  

  

X - Resolução CNE/CEB nº 06/2012, define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a  



 

  

  

  

  

Educação Profissional Técnica de Nível Médio em especial os normativos relativos às saídas 

intermediárias e a qualificações;  

  

XI - Resolução do Nº 32 de 09 de dezembro de 2018, aprova o regimento interno do conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão do IFBA;  

  

XII - Lei 13.146, de 6 de Julho de 2015, institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência);  

  

XIII - Resolução CNE/CP Nº 1, de 30 de maio de 2012 do Conselho Nacional de Educação, que 

estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos;  

  

XIV - Política de Educação Ambiental, através da Lei Nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e do Decreto 

Nº 4.281, de 25 de junho de 2002;  

  

XV - Política de Acesso para Pessoas com Deficiência e/ou Mobilidade Reduzida, através do Decreto 

Nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004;  

  

XVI - Processo SEI Nº 23278.006892/2020-50: respostas do Pesquisador Institucional do IFBA à  

Comissão de Elaboração do Regulamento dos Cursos de Formação Iniciação e continuada do IFBA;  

  

XVII - Processo SEI Nº 23278.006715/2020-73: respostas do Chefe de Departamento de Assuntos 

Acadêmicos e ao Pesquisador Institucional do IFBA à Comissão de Elaboração do Regulamento dos 

Cursos de Formação Iniciação e continuada do IFBA;  

  

XVIII - Processo SEI Nº 23278.007937/2020-11: resposta da PROEN à Comissão de Elaboração do 

Regulamento do Curso Formação de Iniciação e Continuada do IFBA;  

  

XIX - Parecer CNE/CP nº 15 de 2009: Sindicato dos professores do Estado de Goiás (consulta sobre 

a categoria profissional do professor de curso Livre e de Educação Profissional Técnica e Nível 

Médio, com base no Plano Nacional de Educação);  

  

Art. 2. A Formação Inicial e Continuada – FIC é um processo de ensino e aprendizagem voltado para 

a formação de cidadãos, visando a sua inserção ou reinserção no mundo do trabalho.  

  

Art. 3. Os cursos FIC se fundamentam nos seguintes princípios:  

  

I - atendimento a comunidade interna e externa do IFBA;  

II - complementaridade à Educação Básica;  

III - conhecimentos prévios e experiências anteriores;  

IV - articulação da Educação Básica com a Educação Profissional e Tecnológica;  V - consonância 

entre os arranjos sociais, culturais e produtivos locais;  



 

 

  

  

  

  

VI - aproveitamento dos recursos humanos e materiais do campus ou instituição parceira;  

  

VII - interdisciplinaridade assegurada no currículo e na prática docente, visando à 

descompartimentalização dos conteúdos e a fragmentação de conhecimentos.  

  

Art. 4. Os Cursos FIC serão ofertados de forma gratuita, sem cobrança de taxa de inscrição.  

  

 

TÍTULO II  

Da Proposta de Curso FIC  

  

CAPÍTULO I  

Da Natureza, da Finalidade e da Oferta dos Cursos FIC  

  

  

Art. 5. Os Cursos FIC têm como finalidade a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a 

atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e 

tecnológica, conforme artigo 7º, parágrafo 2º, da Lei nº 11.892/2008, visando à inclusão social e a 

inserção ou reinserção produtiva no mundo do trabalho.  

  

Art. 6. Os Cursos FIC têm natureza de Extensão, excetuando-se os cursos que têm entre os seus 

objetivos a elevação de escolaridade que ficarão sob a competência da PROEN.  

  

Parágrafo Único: Curso FIC de Extensão - voltado 100% para a comunidade externa do IFBA, ou 

para turma mista composta por comunidade externa e interna, sendo que neste último caso a turma 

mista deverá ser composta por 70% da comunidade externa.  

  

  

CAPÍTULO II  

Das Categorias de Ofertas, Da Carga Horária e dos Cursos FIC  

  

Art. 7. Os cursos FIC ofertados pelo IFBA devem atender a uma das seguintes categorias:  

  

I - Formação inicial: são cursos que compreendem um conjunto de saberes que habilitam o 

concludente do curso FIC ao início do exercício profissional, associado ou não à elevação da 

escolaridade, com carga horária mínima igual ou superior a 160 (cento e sessenta) horas.  

  

II - Formação Continuada: refere-se aos cursos que aprimoram, aprofundam e atualizam os saberes 

relativos a uma determinada área profissional, ampliando a formação. São estruturados de acordo 

com a demanda de capacitação e os objetivos do curso, com o mínimo de 20 horas de carga horária 

para efeito de registro no SISTEC.  



 

  

  

  

III - Formação Inicial e Continuada Integrada à Educação de Jovens e Adultos (PROEJA FIC) de 

nível fundamental ou nível médio.  

  

Parágrafo Único: Todos os cursos de Formação Inicial e Continuada devem ser cadastrados no 

sistema interno de registro e acompanhamento acadêmico. Cursos com carga horária a partir de 20 

horas devem ser cadastrados no SISTEC como cursos de formação continuada, em caso de oferta de 

curso com carga horária inferior a 20 horas, que não se enquadrem nos incisos I e II, fica facultado 

ao IFBA o cadastro no SISTEC.  

  

Art. 8. Os Cursos FIC poderão ser ofertados na modalidade presencial, semipresencial e a distância, 

desde que esta especificidade conste no Projeto Pedagógico do Curso - PPC, criado pelos campi, pela 

PROEN, ou pela PROEX, e aprovados conforme descritos  nas seções I, II e III do Título II deste 

regulamento.  

  

§1º Os cursos FIC na modalidade semipresencial e a distância deverão seguir as orientações do 

Comitê Gestor de Educação a Distância (CGEAD) e da Política de EAD do IFBA.  

  

§2º A metodologia e a plataforma utilizadas para o desenvolvimento dos cursos FIC semipresencial 

e a distância deverão ser aquelas indicadas pelo CGEAD.  

  

  

CAPÍTULO III  

Do Processo de Criação de Curso  

  

Art. 9. O IFBA tem autonomia para criar cursos FIC, com itinerários formativos específicos, 

objetivando o desenvolvimento de competências e habilidades e a inclusão produtiva, científica, 

tecnológica e cultural, preferencialmente em conformidade com o território e os Eixos Tecnológicos 

de cada unidade do Instituto.  

  

§1º Os cursos de formação inicial devem ser criados com base em um ou mais documentos:  

  

I - Guia de cursos FIC do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(PRONATEC);  

II - Lista de profissões presente nos arcos ocupacionais descritos no Documento Base do PROEJA 

FIC;  

III - Documento Orientador da Rede Certific.  

  

Art. 10. Os cursos FIC a serem ofertados pelo IFBA podem resultar de iniciativas de seus campi, da 

PROEX e da PROEN, em atendimento as demandas apresentadas em suas unidades, ou em programas 

e em projetos específicos, de parcerias ou de convênios firmados entre o Instituto, instituições 

públicas, privada e organizações da sociedade civil, tais como fundações, movimentos sociais, ONGs, 

entre outras, sempre se observando as normas específicas vigentes, a este regulamento e ao 

regulamento da Política de Extensão do IFBA.  

  



 

 

  

§1º As partes envolvidas na realização do curso deverão seguir as regras definidas em instrumento 

próprio, conforme o convênio entre as partes, quando assim requerer.  

  

Parágrafo Único: Os Projetos Pedagógicos dos Cursos FIC deverão seguir o fluxo descrito nas seções 

I, II e III ou poderão seguir as orientações existentes no Regulamento da Política de Extensão do 

IFBA.  

 

Seção I  

Da Criação do Curso FIC pelos Campi  

  

Art. 11. Da criação dos Cursos FIC de extensão:  

  

I - Os Cursos FIC de extensão podem ser criados pelos campi, sob a orientação da PROEX, da 

Coordenação de Extensão dos Campi, ou equivalente, obedecendo à legislação vigente, a este 

Regulamento de Cursos FIC e ao Regulamento da Política de Extensão do IFBA.  

  

§1 - Os campi como proponentes seguirão as seguintes etapas:  

  

II - Elaboração do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) FIC pelo proponente (docentes e técnicos 

administrativos);  

  

III - O proponente deve encaminhar o Projeto Pedagógico do Curso FIC, através de processo criado 

no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), à Coordenação de Extensão dos campi para análise, 

anuência ou proposição de ressalvas, se necessário. Em caso de anuência, deverá ser emitido um 

despacho, com o PPC em anexo, à Direção Geral para agendamento, no prazo de até 30 dias, para 

apreciação pelo Conselho do Campus;  

  

IV - O Conselho do Campus deve apreciar o PPC em reunião com quorum e emitir parecer, anexando-

o ao devido processo SEI. Caso seja deferido, o PPC deve ser encaminhado ao Gabinete da Direção 

Geral para emissão de portaria de autorização do curso;  

  

V - O Diretor Geral deve emitir a portaria de autorização do curso e encaminhá-la através do processo 

SEI ao setor de Registro Acadêmico do Campus;  

  

VI - O setor de Registro Acadêmico deve cadastrar o curso no Sistema Nacional de Informações da 

Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) e no sistema interno do Campus;  

  

VII - Envio imediato da Portaria de aprovação do curso ao Pesquisador Institucional.  

  

Parágrafo único - Em caso de indeferimento, o processo retornará para a Coordenação de Extensão 

para ciência do proponente e posterior arquivamento.  

  

Art. 12. Da criação dos cursos PROEJA FIC:   

  



 

  

  

I - O campus deverá elaborar o PPC do curso de Formação Inicial e Continuada Integrada à Educação 

de Jovens e Adultos (PROEJA FIC) de nível fundamental, ou nível médio, devendo ficar em 

consonância com o processo de elaboração dos PPCs dos demais níveis e formas acompanhados pela 

PROEN;  

  

II - A PROEN analisará o PPC e emitirá um parecer pedagógico, que poderá ser sem ressalvas ou 

com ressalvas, gerando os seguintes encaminhamentos:  

  

III - Parecer de Aprovação do PPC sem ressalvas - emissão de portaria pela PROEN; 

  

IV - Parecer de aprovação do PPC com ressalvas - devolução do PPC aos proponentes para adequação 

segundo o parecer emitido.  

  

V - Envio imediato do ato autorizativo do curso ao Pesquisador Institucional.  

  

Art. 13. Compete à Coordenação de Extensão ou equivalente:  

  

I - Estimular a interação das atividades desenvolvidas nos Cursos FIC com as de pesquisa e de 

ensino;  

  

II – Avaliação prévia do Projeto Pedagógico do Curso FIC e encaminhamento para continuidade do 

fluxo;   

  

III - Propor adequações ao PPC, sempre que necessário, de modo a contemplar a real demanda da 

sociedade, a legislação vigente, ao Regulamento de Cursos FIC do IFBA e ao Regulamento da Política 

de Extensão do IFBA;  

  

IV - Encaminhar o PPC e a Portaria de Aprovação à Diretoria de Ensino dos Campi e ao Pesquisador 

Institucional para conhecimento;  

  

V - Supervisionar o processo de seleção, via edital, a fim de garantir a política de ingresso e matrícula 

do IFBA, com a especificidade do curso em conformidade com os princípios de inclusão e equidade;  

  

VI - Verificar se o curso FIC está inserido no SISTEC;   

  

VII - Acompanhar a realização dos Cursos FIC.  

  

VIII - Promover a interação das atividades desenvolvidas nos Cursos FIC com as atividades de 

pesquisa e de ensino;  

  

IX - Conferir a prestação de contas, em casos pertinentes;  

  

X - Providenciar a emissão de certificação do curso FIC;  

  

Art.14. Considera-se proponente de cursos FIC:  



 

 

  

  

I - Docentes; 

  

II - Técnicos administrativos;  

 

III - Colaboradores externos.  

  

§1º Os técnicos administrativos poderão propor cursos FIC, desde que possuam formação e/ou 

experiência comprovada na área do curso proposto. Neste caso, os cursos FIC podem ser 

desenvolvidos dentro ou fora de sua carga horária de trabalho, desde que não prejudique o 

funcionamento do setor de lotação, e tenha anuência da sua chefia imediata e da direção geral dos 

campi.  

  

§2º Serão considerados colaboradores externos entidades públicas ou privadas, os profissionais sem 

vínculo efetivo com o IFBA, com formação e/ou experiências comprovadas na área.  

  

§3º Os colaboradores externos podem ser proponentes de cursos FIC, desde que tenham a autorização 

estabelecida através de convênios/contratos ou outro documento de igual valor jurídico.  

  

Art. 15. Compete ao proponente do curso FIC:  

  

I - Elaborar os Projetos Pedagógicos dos Cursos FIC, conforme estrutura proposta no artigo 23 deste 

regulamento, levando em consideração as demandas apresentadas pela comunidade e de acordo com 

a legislação vigente.  

  

II - Encaminhar à Coordenação de Extensão ou equivalente o Projeto Pedagógico do Curso FIC para 

os devidos encaminhamentos;  

  

III - Elaborar o edital do curso FIC aprovado no Conselho do Campus e acompanhar as etapas do 

processo seletivo para os cursos;   

  

VI - Enviar à Gerência de Registros Acadêmicos ou equivalentes a relação dos alunos aptos para 

matrícula;  

  

III - Acompanhar o cumprimento dos prazos de entrega dos documentos de registro de frequência e 

rendimento de aprendizagem obtido no decorrer do curso;  

  

IV - Responsabilizar-se pelo cumprimento dos requisitos necessários para a emissão dos certificados 

de conclusão dos Cursos FIC;  

  

V - Responsabilizar-se pela gestão de pessoas, pela logística e pelos materiais necessários para a 

execução do projeto do curso FIC;  

  

VI - Acompanhar o desenvolvimento do curso, visando ao cumprimento do cronograma do projeto;  

  

VII - Coordenar, acompanhar e avaliar as atividades pedagógicas e técnico- científicas do Curso FIC;  



 

  

  

  

VIII  - Realizar a substituição de membros da equipe executora, se necessário, comunicando aos 

envolvidos no projeto pedagógico, assim como a documentação para a tramitação;  

  

IX - Encaminhar à Coordenação de Extensão ou equivalente do campus:  

  

a) Os registros de aulas e demais atividades de aprendizagem (visitas técnicas, aulas de campo, 

seminários, oficinas) devidamente relatadas pelos docentes responsáveis, após o encerramento do 

respectivo curso, em forma de relatório;  

  

b) A prestação de contas, nos casos pertinentes;  

  

c) Atas, avaliações e relatórios descritivos dos trabalhos relativos às atividades do curso FIC 

realizado;  

  

d) Encaminhar à Coordenação de Extensão ou equivalentes, o edital do proecesso seletivo de 

estudantes para o curso FIC.  

  

  

Seção II  

Da Criação do Curso FIC pela PROEX  

  

Art. 16. A PROEX pode criar cursos FIC de extensão, desde que obedeça à legislação vigente, a este 

Regulamento de Elaboração de Cursos FIC e ao Regulamento da Política de Extensão do IFBA.  

  

Parágrafo único: A PROEX como proponente seguirá as seguintes etapas:  

  

I - Elaborar o Projeto Pedagógico de Curso FIC;  

  

II - Encaminhar o PPC ao CONSEPE para apreciação, emissão de parecer e em caso de aprovação 

emissão de portaria;  

  

III - Enviar a Portaria de aprovação do curso ao Pesquisador Institucional.  

  

Seção III  

Da Criação do Curso FIC pela PROEN  

  

Art. 17. A PROEN pode criar cursos FIC, desde que obedeça à legislação vigente, ao Regulamento 

da Política de Extensão do IFBA e a este Regulamento de Cursos FIC.  

  

Parágrafo único: A PROEN como proponente seguirá as seguintes etapas:  

  

I - Elaboração do Projeto Pedagógico de Curso FIC pelos Chefes de Departamento, ou Equipe 

Pedagógica, por solicitação do Pró-Reitor de Ensino;  

  



 

 

  

II - Envio do Projeto Pedagógico do Curso FIC de extensão e os demais cursos FIC que têm entre os 

seus objetivos a elevação de escolaridade, ao CONSEPE para apreciação, emissão de parecer e em 

caso de aprovação emissão de portaria;  

  

III - Envio imediato da Portaria de aprovação do curso FIC ao Pesquisador Institucional.  

  

  

TÍTULO III  

Do Processo Seletivo e da Matrícula  

  

CAPÍTULO I  

Das Condições de Ingresso e Matrícula  

  

 

Art. 18. O ingresso de alunos nos Cursos FIC ocorrerá por meio de Edital de inscrição ou seleção 

simplificada, mesmo que os cursos sejam demandados por uma determinada comunidade, empresas, 

grupos ou segmentos da comunidade.  

  

§1º O processo seletivo poderá envolver entrevistas, aplicação de questionários, sorteios, provas, 

análise socioeconômica, ordem de inscrição, comprovantes de competências, ou outros instrumentos, 

os quais deverão estar explicitamente elencados no edital de inscrição ou seleção constante no projeto 

do curso FIC.  

  

§2º Os candidatos selecionados deverão ser matriculados na Gerência de Registros Escolares ou 

equivalente do campus. Os documentos necessários à matrícula nos sistemas de controle de aluno 

são:  

  

I - Formulário de matrícula;  

  

II - Documento identificação com foto (Carteira de identidade (RG), ou Carteira Nacional de 

Habitação (CNH), ou Carteira de Trabalho atual, ou Passaporte);  

  

III - Cadastro de Pessoa Física;  

  

IV - Dados de residência e contato;  

  

V - Declaração ou comprovante de escolaridade (caso previsto no edital).  

  

TÍTULO IV  

Do Planejamento e da Oferta dos Cursos FIC  

  

Art. 19. A oferta de Cursos FIC pode ocorrer em qualquer época do ano, em atendimento à demanda 

apresentada pela comunidade, considerando-se as condições de atendimento do Campus ou dos vários 

Campi quando o curso se realizar multicampi. A oferta poderá ser em período matutino, vespertino 



 

  

  

ou noturno, em módulos ou sequencialmente, de acordo com as especificidades de cada curso FIC e 

em observância às necessidades e possibilidades do público atendido.  

  

Parágrafo único: Para a oferta do curso FIC deverá ser levado em consideração a viabilidade de sua 

oferta no âmbito do campus, como:  

  

I - Arranjos Produtivos locais;  

  

II - Disponibilidade/previsão de docentes e técnico-administrativos para atender o curso, desde seu 

início até sua conclusão e ou previstos a contratação desses profissionais através de edital de seleção;  

  

III - Disponibilidade/previsão de instalações físicas (salas de aula, laboratórios, biblioteca, rede de 

internet, etc.) e equipamentos suficientes para a realização das atividades do curso, desde seu início 

até sua conclusão e ou supridos através de convênios celebrados entre o IFBA com instituições 

públicas e/ou privadas e/ou sociedade civil organizada;  

  

IV - Previsão orçamentária: emendas parlamentares e/ou recurso próprio do IFBA, Recursos de 

programas e demais recursos que tenha previsão legal para atender às demandas do curso.  

  

V - Estratégias de permanência e êxito com vistas a assegurar o maior índice de conclusão do curso;   

  

Art. 20. Os projetos de Cursos FIC realizado de forma multicampi deverão ser elaborados pela equipe 

da área de oferta do curso com orientação, cooperação e supervisão das Coordenações de Extensão, 

ou equivalente dos Campi envolvidos.  

  

Parágrafo único - Em caso de ausência do setor responsável pela extensão, as propostas devem ser 

acompanhadas por uma equipe ligada à Diretoria Geral designada por portaria.  

  

Art. 21. A equipe executora do curso FIC pode ser composta por: professores efetivos, substitutos ou 

temporários, técnicos administrativos, terceirizados, convidados, monitores, estagiários, estudantes e 

egressos, desde que as funções e vinculações de cada membro da equipe executora estejam descritas 

no projeto do curso.  

  

Art. 22. O projeto de curso FIC poderá ser ofertado em um campus ou em vários campi 

simultaneamente pelo:  

  

I - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia;  

  

II - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia em parceria com instituições 

públicas e/ou privadas.  

  

§1º Para as parcerias que vierem a ser estabelecidas conforme o inciso II, as atribuições das partes 

envolvidas serão definidas em instrumentos jurídicos apropriados;  

  

§2º Os termos de parceria mencionados no inciso II serão tratados inicialmente pelo Departamento 

de Programas e Projetos da PROEX e posteriormente pelos setores jurídicos das partes interessadas.  



 

 

  

  

  

TÍTULO V  

Da Organização Curricular  

  

CAPÍTULO I  

Da Estrutura do Projeto Pedagógico de Curso  

  

Art. 23. O Projeto Pedagógico de Curso deve apresentar a seguinte estrutura:   

  

I - Elementos pré-textuais:  

  

• Capa contendo dados institucionais (logomarca, Campi/Unidade/Instância, local e data, 

classificação do curso e nomenclatura e modalidade (à distância ou presencial);  

  

• Folha de rosto - Dados dos gestores e equipe elaboradora do PPC;  

  

• Sumário;  

  

• Dados cadastrais do curso: proponente, nomenclatura do curso, eixo tecnológico, modalidade, 

público-alvo contendo idade e escolaridade mínima (caso exigido), carga horária total do 

curso, carga horária semanal do curso e quantidade de estudantes por turma.  

  

II Elementos textuais:  

  

• Apresentação/Introdução;  

  

• Justificativa;  

  

• Objetivos (geral e específicos);  

  

• Organização dos Componentes Curriculares e Matriz Curricular;  

  

• Ementa;  

  

• Metodologia de Ensino;  

  

• Perfil Profissional do Egresso;  

  

• Avaliação da Aprendizagem;  

  

• Certificação;  

  

• Ingresso;  

  

• Infraestrutura;  



 

  

  

  

• Materiais e insumos;  

  

• Corpo/equipe técnico (a) e docente;  

  

• Cronograma de Ações;  

  

• Referências Bibliográficas;  

  

• Anexos.  

 

  

CAPÍTULO II  

Da Matriz Curricular  

  

Art. 24. A matriz curricular dos Cursos FIC deverá ser composta em três núcleos: Especial, Básico e 

Tecnológico.  

  

Parágrafo único: os componentes curriculares deverão ser alocados nos núcleos de acordo com as 

especificidades de seus conteúdos.   

  

Art. 25. Os componentes curriculares deverão ser desenvolvidos de forma interdisciplinar e 

contextualizados, sob os princípios da ética, da cidadania, do empreendedorismo e da sustentabilidade 

ambiental.   

  

CAPÍTULO III  

Do Corpo Docente  

  

Art. 26. O corpo docente dos Cursos FIC deverá ser composto por:  

  

I - Profissionais devidamente habilitados nos termos da LDB e das normas educacionais vigentes.  

  

§1º Áreas em que não existem a formação de profissionais, conforme prevê o inciso I deste artigo, 

para ministrar aulas, como os conhecimentos derivados da cultura popular ou de saberes tradicionais, 

poderá ser realizada a contratação de profissionais com notório saber reconhecido por instituições do 

sistema de ensino.  

  

§2º Os requisitos elencados neste artigo deverão ser descritos nos Projetos Pedagógicos de Cursos e 

nos Editais Públicos para contratação de docentes que ministrarão as aulas nos cursos FIC.  

  

  

CAPÍTULO IV  

Da Avaliação  

  

Art. 27. A avaliação a ser feita no âmbito dos Cursos FIC deverá ser formativa, ou seja, realizar-se 

na forma de diagnósticos, orientando as intervenções nos processos de ensino e aprendizagem.  



 

 

  

  

Art. 28. A avaliação formativa deve ser feita de forma diversa e múltipla, de modo que sejam 

aplicados pelo menos dois instrumentos e/ou estratégias, por componente curricular, sendo que uma 

avaliação, no mínimo, deva ser preferencialmente prática.  

  

I - Instrumentos e/ou estratégias de avaliação:  

  

a) auto-avaliação;  

b) provas;  

c) trabalhos em grupo;  

d) trabalhos individuais;  

e) projetos;  

f) visitas técnicas;  

g) estudos dirigidos;  

h) seminários;  

i) confecção de artigo científico;  

j) debates.  

  

§1º Na avaliação dos Cursos FIC deverá ser reconhecido os conhecimentos prévios e experiências 

extraescolares dos discentes.  

  

Art. 29. Os critérios e instrumentos de avaliação deverão constar no projeto pedagógico do curso.  

  

Art. 30. As estratégias e instrumentos de avaliação devem contemplar todas as oportunidades que 

facilitem ao professor verificar as condições de aprendizagem e permitam os ajustes necessários à 

implementação exitosa das oportunidades de aprendizagem.  

  

Art. 31. Será considerado aprovado o discente que obtiver a nota igual ou superior a seis (6), bem 

como frequência de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento), em cada componente curricular.  

  

Art. 32. A avaliação da prática docente e do curso será realizada ao longo do processo formativo, 

pela equipe proponente e/ou pedagógica do curso, discentes e docentes. Os indicadores para esta 

avaliação são:  

  

• eficácia, relação entre a evasão e retenção;  

• desempenho nas avaliações dos discentes;  

• planos de ensino;  

• aulas ministradas;  

• avaliação dos discentes com relação aos docentes e ao curso.  

  

 

 

  



 

  

  

CAPÍTULO V  

Da Certificação  

  

Art. 33. Os certificados serão expedidos aos cursistas que concluírem com êxito os componentes 

curriculares previstos para o curso e que tenham, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de 

frequência nas atividades desenvolvidas e nota igual ou superior a seis (6).  

  

Art. 34. Os certificados serão emitidos e registrados pelos campi, ou pela PROEN, ou pela PROEX, 

de acordo ao local onde o curso for executado. Não serão emitidos em papel moeda e seguirão a 

numeração de registro de certificados de extensão e/ou de ensino da respectiva instância.  

  

Art. 35. Os certificados serão assinados pelo diretor-geral dos campi, ou pelo Pró- Reitor de Extensão, 

ou pelo Pró Reitor de Ensino, caso os cursos sejam multicampi ou ofertados diretamente pela PROEX, 

ou pela PROEN.  

  

Art. 36. No verso dos certificados constará:  

  

I - O eixo tecnológico de formação;  

  

II - A relação dos componentes curriculares ministrados, suas ementas e a respectiva carga horária;  

  

III - Período e o(s) local(ais) em que o curso foi realizado;  

  

IV - E na eventualidade de instituições parceiras, essas também deverão constar.  

  

Parágrafo único: Os campi, a PROEN e a PROEX devem emitir certificado por meio do sistema de 

informação oficial da instituição estabelecido pela PROEN, no Módulo Ensino ou Extensão, de 

acordo com a natureza do curso.  

  

  

CAPÍTULO VI   

Da Divulgação  

  

Art. 37. A divulgação dos Cursos FIC no âmbito interno e externo ao IFBA ocorrerá mediante envio 

das informações repassadas para a Diretoria de Gestão de Comunicação - DGCOM e Assessorias de 

Comunicação dos campi em que constará: nome do curso, objetivos, público-alvo, procedimentos de 

inscrição e seleção, número de vagas, local, horário de funcionamento, carga horária do curso e Edital 

em formato PDF.  

  

Parágrafo único: Poderá ser solicitado a DGCOM auxílio na produção de materiais para divulgação 

e Assessorias de Comunicação dos campi.  

  

  



 

 

  

TÍTULO VI  

Das Disposições Finais  

  

Art. 38. Todos os alunos dos Cursos FIC, que se encontram em situação de vulnerabilidade social, 

poderão contar com os serviços de assistência estudantil.  

  

Art. 39. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela PROEX ou PROEN, após diálogo 

com as Coordenações de Extensão, ou equivalentes, e os Departamentos de Ensino dos campi, de 

acordo com a natureza do curso.  

  

Art. 40. O fluxo dos cursos FIC deste regulamento terá vigência a partir da alteração no Inciso VI, do 

artigo 20 do Regimento Interno do CONSEPE;  

  

Art. 41. Este Regulamento entrará em vigência na data de sua aprovação pelo Conselho Superior de 

Ensino, Pesquisa e Extensão do IFBA, e deverá ser revisado a cada dois anos pela Pró-Reitoria de 

Extensão.  

  

 

Salvador/BA 03 de setembro de 2021.  

  

 

LUZIA MATOS MOTA  

Reitora  

  

  


