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Cursos FIC 

Os Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) tem como propósito de 

formação, possibilitar ao estudante, egresso do curso, a condição para a aquisição 

de seus conhecimentos básicos, e preparação para dar continuidade aos seus 

estudos. 

 

Do ponto de vista da qualificação profissional, o curso FIC prepara o professor 

estudante para atuar nas atividades relativas à área do curso a fim de que possa 

desempenhar, com autonomia, suas atribuições, com possibilidades de (re) 

inserção positiva no mundo trabalho. 



Desenho Técnico Arquitetônico 
 

Objetivo: formar profissionais capazes de representar, ler e interpretar desenhos 
arquitetônicos utilizados na construção civil, suas simbologias e convenções, 
levando-o à apreensão desta ferramenta de comunicação. 

Modalidade: Presencial 

Tempo de duração do curso: 4 meses (15 semanas) 

Turno de oferta: Matutino 

Horário de oferta do curso: 08:00 às 12:00 

Carga horária total: 180 horas 

Número de vagas do curso: 25 vagas por turma 



Desenho Técnico Arquitetônico 

Requisitos de acesso ao Curso:  

O candidato ao curso deverá ser residente no município de Lauro de Freitas, ter acima de 18 

anos, e ao menos o ensino fundamental completo. 

 

Perfil Profissional de Conclusão do Curso:  

É esperado que o egresso desenvolva a capacidade de realizar leitura, intepretação e 

representação gráfica de desenhos arquitetônicos, utilizando instrumentos manuais e 

digitais, seguindo as normas técnicas específicas da área da construção civil. Espera-se ainda 

que tenha a habilidade de refletir sobre as estratégias a serem utilizadas para a resolução 

gráfica de situações problema referentes à geometria plana e espacial, e de manter diálogo 

técnico com os diversos profissionais da organização em que se insere. 

 



Desenho Técnico Arquitetônico 

Disciplinas Carga horária 

Núcleo Fundamental 

Leitura e interpretação de textos 20 

Matemática básica 20 

Ética, cidadania e relações interpessoais 16 

Núcleo Articulador 

Empreendedorismo 16 

Noções básicas de geometria plana  20 

Fundamentos da geometria espacial 20 

Núcleo Tecnológico 

Desenho técnico arquitetônico 32 

Desenho auxiliado por computador 36 

Total de carga-horária 180 

MATRIZ CURRICULAR 



Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão 

Objetivo: formar profissionais para atuar na execução de instalação e manutenção 
elétrica predial de baixa tensão, de acordo com as normas e procedimentos 
técnicos, utilizando corretamente as normas de segurança, higiene e proteção ao 
meio ambiente. 

Modalidade: Presencial 

Tempo de duração do curso: 4,5 meses (17 semanas) 

Turno de oferta: Matutino 

Horário de oferta do curso: 08:00 às 12:00 

Carga horária Total: 200 horas 

Número de vagas do curso: 30 vagas 



Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão 

Requisitos de acesso ao Curso 

Ter idade mínima de 18 anos e ser residente no município de Lauro de Freitas, com 

escolaridade  de fundamental completo, e preferencialmente sem vínculo de emprego 

formal. 

  

Perfil Profissional de Conclusão do Curso 

Deverá ser capaz de realizar instalação e manutenção elétrica predial de baixa tensão, de 

acordo com as normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene e saúde. 



Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão 

Disciplinas Carga horária 

Núcleo Fundamental 

Leitura e interpretação de textos 20 

Matemática aplicada 15 

Núcleo Articulador 

Informática Básica 15 

Ética e Cidadania 10 

Empreendedorismo 10 

Núcleo Tecnológico 

Medidas Elétricas 10 

Eletricidade Básica 30 

Noções de Desenho Técnico para Projetos Elétricos 10 

Segurança do Trabalho em Eletricidade 20 

Instalações Elétricas em Baixa Tensão 40 

Noções de Comandos e Máquinas Elétricas 20 

Total de carga-horária 200 

MATRIZ CURRICULAR 



Informática Educativa 
 Objetivo: capacitar professores para a utilização de ferramentas da informática na 

educação, a fim de diversificar e ampliar os processos de ensino-aprendizagem, bem como, 
subsidiá-lo para que seja mais propositivo em assuntos referentes à educação mediada por 
computador e outros recursos tecnológicos. 

Modalidade: Presencial 

Tempo de duração do curso: 6 meses (23 semanas) 

Turno : Matutino 

Horário:  

• Atividades presenciais – 08:00 às 12:00, com aulas às quintas-feiras 

• Atividades a distância – horária definido pelo cursista 

Carga horária: 180 horas 

Número de vagas do curso: 20 vagas 



Requisitos de acesso ao Curso 

O candidato ao curso deverá ter formação de nível superior, do tipo licenciatura, e ser 

professor da rede pública municipal de Lauro de Freitas. 

 

Perfil Profissional de Conclusão do Curso 

É esperada do professor, egresso deste curso, a competência de usar as tecnologias 

computacionais como ferramentas de busca e construção do saber e não como ferramentas 

de conclusão do conhecimento.  

Tais tecnologias não substituirão o importante papel do professor, bem como não diminuirão 

o seu esforço em buscar aprender cada vez mais: elas apenas trazem novas formas de se 

chegar ao conhecimento, este por sua vez mais prazeroso, interativo e transversal. 

Informática Educativa 
 



Informática Educativa 
 

Disciplinas Carga horária 

Núcleo Fundamental 

Ciência, tecnologia e educação 12 

Cibercultura 12 
Núcleo Articulador 

O uso do computador na escola como recurso pedagógico 16 

O uso da Internet na educação 16 

As redes sociais e a educação 16 

Construção do conhecimento e aprendizagem colaborativa 16 

Núcleo Tecnológico 

Oficina I: Apresentação multimídia 12 

Oficina II: HQ 12 

Oficina III: Ambiente Virtual de aprendizagem 24 

Oficina IV: Infográficos 16 

Oficina V: Blogs 16 
Oficina VI: Edição de vídeos 16 

Total de carga-horária 180 

MATRIZ CURRICULAR 



Dúvidas e contatos: 
coext.lft@ifba.edu.br 


