
 À Comunidade do IFBA Campus Salvador 

 Prezados (as) 

 A  Diretoria  de  Extensão  de  Relações  Comunitárias  (  DIREC)  encaminha,  para  a  ciência  de 

 todos  e  todas,  a  Resolução  Consepe  nº  22  de  03  de  Setembro  de  2021  que  regulamenta  os 

 cursos de Formação Inicial Continuada (FIC). 

 Na  Seção  I  que  trata  “Da  Criação  do  Curso  FIC  pelos  Campi  ”  determina  no  parágrafo 

 primeiro: 

 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 



 No Título III, CAPÍTULO I “Das Condições de Ingresso e Matrícula” a resolução estabelece: 

 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 Habilitação (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). 

 Sendo  assim,  para  melhor  orientá-los,  estamos  enviando  o  modelo  de  ficha  de  inscrição 

 elaborado  pela  DIREC  cujos  dados  devem  ser  devidamente  preenchidos  e  encaminhados 

 para  que  seja  realizado  o  cadastro  no  SISTEC.  Caso  o  (a)  coordenador(a)  do  curso  deseje 

 realizar  as  inscrições  online  a  DIREC  possui  o  formulário  eletrônico  via  drive.  Segue  em 

 anexo também a Resolução do CONSEPE e Fluxo de Proposição de Cursos FIC. 

 Estamos  à  disposição  para  qualquer  esclarecimento,  na  Diretoria  de  Extensão  no  1º  andar 

 do  Bloco  A,  através  do  email  cae-direc.ssa@ifba.edu.br  ou  pelo  telefone  (71) 

 2102-9573/9596 
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