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1. APRESENTAÇÃO 

 

 

 

A partir da publicação da Lei 13.415/2017 que altera a LDB 9.394/1996 além de outros 

dispositivos legais, a Pró-Reitoria de Ensino (PROEN), em conjunto com o coletivo de Diretores de 

Ensino do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), constituiu um 

Grupo de trabalho (GT), conforme Portaria nº 700 de 23 de março de 2017, com a finalidade de 

analisar os dispositivos legais que foram modificados a partir da implantação da referida lei e 

propor encaminhamentos no âmbito dos cursos técnicos do IFBA. 

Em suas reuniões, o GT realizou estudos sobre as leis e suas alterações, refletindo acerca 

dos seus impactos no contexto dos cursos técnicos integrados do IFBA. Partindo de documentos e 

estudos sobre algumas condições institucionais, apresenta este documento propositivo, para 

apreciação da comunidade acadêmica do Instituto, por meio de sua representação no CONSEPE. 

Cabe ressaltar que este documento tem por finalidade subsidiar o diálogo no IFBA como um 

todo e em cada Campus em particular, compreendendo que algumas alterações serão necessárias 

para fins de cumprimentos das diretrizes legais, mas a autonomia didático-pedagógica do Instituto 

também deve ser respeitada. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

  

Em 22 de setembro de 2016, o presidente da República  promulgou a Medida Provisória 

(MP) 746, que de acordo com o seu caput: 

Institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo 

Integral, altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, e a Lei nº 11.494 de 20 de junho 2007, que regulamenta o 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação, e dá outras providências.(BRASIL, p.1 2016) 

 

A partir de então, todas as instituições de educação básica que ofertam ensino médio e 

educação profissional, assim como as instituições de ensino superior que ofertam cursos de 

licenciaturas, passaram a discutir as alterações impostas pela MP além das suas implicações nos 

cursos ofertados pelas Instituições. 

A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, de imediato,  inseriu-se no debate 

refletindo sobre os impactos da MP sobre os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio ofertados na forma curricular integrada e os cursos de formação de professores, 

licenciaturas. Entende-se que os currículos dos cursos técnicos integrados ao ensino médio serão 



5 

 

diretamente afetados pelas mudanças, ainda quTe no discurso de setores do Ministério da 

Educação tenham afirmado que a reforma do ensino médio não impactaria nos institutos federais.    

 Como primeira iniciativa, o IFBA promoveu, em novembro de 2016, o seminário 

“Debatendo a MP 746/2016”,  com a presença de especialistas no campo da educação profissional 

da Bahia e de Santa Catarina.  Neste evento, foram debatidos os principais aspectos da reforma 

instituída pela MP e suas correlações com outras reformas em curso no país, assim como  o 

impacto de todo este novo contexto sobre a educação profissional técnica de nível médio. 

 Em fevereiro de 2017, quando da publicação definitiva da Lei 13.415/2017  em substituição  

à MP 746/2016, foi realizada uma reunião do Fórum de Dirigentes de Ensino (FDE), que reúne os 

pró-reitores de ensino das instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica vinculadas ao CONIF. Nesta reunião, a temática da reforma foi amplamente discutida 

com a presença de representantes da SETEC e SEB, ambas secretarias vinculadas ao MEC. Ao 

final desse encontro, ficou definido, como estratégia coletiva, promover discussões no âmbito de 

cada instituição, com a finalidade de construir um documento que possa representar o 

posicionamento da Rede Federal em relação aos pontos cruciais da reforma. Para tanto, foi 

encaminhado pela coordenação do FDE um roteiro com questionamentos e provocações que 

pudessem orientar as discussões nos institutos
1
. 

 Durante uma reunião com os diretores de ensino do IFBA, realizada em março de 2017, o 

coletivo  de diretores propôs a constituição de um GT para aprofundar os estudos sobre a temática 

e construir proposições sobre possíveis encaminhamentos diante da reforma,  a fim de subsidiar a 

discussão em todos os campi do IFBA. 

 Nas reuniões do GT, foram analisados o texto da Lei 13.415/2017 e o comparativo entre o 

que foi proposto pela MP.746/2016, que deu origem à referida lei, e à LDB 9394/96 que foi 

alterada por ela
2
. Além disso, foram analisados os possíveis impactos da reforma nos campi do 

IFBA e definidos alguns aspectos que precisam ser considerados no processo de realização das 

adequações curriculares e organizacionais dos cursos integrados, que se fizerem necessárias.  

 

 

3. POSSÍVEIS IMPACTOS DA REFORMA NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

A Lei 13.415/2017 traz mudanças substanciais no que diz respeito à concepção do Ensino 

Médio e por conseguinte em relação a sua organização. 

O quadro abaixo sintetiza as principais alterações definidas pela Lei e os seus impactos na 

rede federal, em especial nos cursos integrados ofertados pelo IFBA. 

                                                 
1
Anexo nº 01. 

2
Anexo nº 02. 
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PAINEL SÍNTESE: ANÁLISE DOS IMPACTOS DA LEI 13.415/2017 SOBRE OS CURSOS TÉCNICOS 

DO IFBA 

  

ALTERAÇÃO IMPACTOS 

Oferta dos cursos em 03 anos 

  

Reformulação de todos os PPCs dos Cursos 

Trabalho com dois currículos simultaneamente nos campi. 

Adequação dos cursos às cargas horárias de 3.000, 3.100 e 3.200 

horas conforme CNCT. 

Ampliação da carga horária anual 

para 1.000 horas. 

Reformulação de PPC. 

Adequação da Carga Horária dos docentes 

Ampliação da carga horária anual 

para 1.400 horas (Política de 

fomento à educação em tempo 

integral) 

Não há recursos financeiros e infraestrutura disponível. 

Carga horária máxima da BNCC 

1.800 horas 

Redução da CH das disciplinas do núcleo comum. 

  

Parte diversificada do currículo 

(Núcleo Politécnico) harmonizada 

com a BNCC 

Absorção das disciplinas que estão hoje na parte diversificada pela  

parte específica, provocando impacto na composição do currículo 

da parte específica. 

Definição de princípios, conteúdos e 

práticas em cada disciplina pela 

BNCC. 

Dificuldade em trabalhar com o currículo integrado. 

Oferta na Rede Federal somente do 

itinerário V 

Menor atratividade do IFBA para os alunos 

Possibilidade de redução de matrículas 

Artes, Ed. Física, Sociologia e 

Filosofia como estudos e práticas 

Redução da CH dos docentes, caso a BNCC não traga estes 

componentes como disciplinas. 

Revogação da Lei nº 11.161/2005 

(Espanhol) 

Redução da CH dos docentes da disciplina 

Extinção de concurso docente para essas áreas de ensino 

Possibilidade de contratação de 

professores da área técnica por 

notório saber. 

Suspensão de ingresso por  concursos 

Inviabilização das Licenciaturas das áreas específicas 
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4. PROPOSIÇÕES 

 

 A seguir, são apresentados alguns tópicos com pontos propositivos para  subsidiar as 

reflexões e adequações que se fizerem necessárias aos PPCs dos Cursos Técnicos Integrados nos 

campi do IFBA. 

 

4.1 Currículo Integrado 

 

 

 A organização de um currículo mínimo na forma de uma Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC)  caracteriza-se como um empecilho direto à estruturação de uma proposta curricular que 

efetivamente integre conhecimentos, saberes e habilidades numa perspectiva politécnica. 

 A publicação da BNCC pelo MEC implicará na necessidade de análise de todas as 

disciplinas, tanto as comuns quanto as que compõem a parte específica dos nossos cursos. Isso 

porque a BNCC determinará conteúdos e habilidades que não necessariamente estarão em 

articulação com os que são necessários à formação dos estudantes nos cursos ofertados pelo IFBA. 

Assim, possivelmente será necessário buscar alternativas como: 

● prever conteúdos complementares nas disciplinas comuns, a depender da carga 

horária definida para cada disciplina, 

● estudar a possibilidade de inserir conteúdos necessários para a aprendizagem da área 

específica  nas disciplinas do núcleo específico, quando não forem contemplados 

pela BNCC . 

● definir na matriz curricular uma carga horária específica para o desenvolvimento de 

Práticas Profissionais Integradoras (PPA), como estratégia para garantir um espaço 

mínimo de integração curricular. 

● prever componentes curriculares como “tópicos especiais” que atendem ao princípio 

de flexibilização curricular para abordagem de temas que emergem do contexto 

social e profissional contemporâneos. 

 

4.2 Matrizes Curriculares 

 

 

● BNCC até 1800h, composta por: Língua Portuguesa e Matemática (ambas 

obrigatórias nos três anos), Inglês, História, Geografia, Física, Química  e Biologia. 

● Os componentes curriculares Artes, Educação Física, Sociologia e Filosofia, que são 

tratados na Lei 13.415/2017 como  estudos e práticas,  devem ser mantidos como 
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disciplinas curriculares compondo uma parte diversificada do currículo dos cursos 

técnicos integrados do IFBA. 

● A oferta de língua espanhola e Libras será realizada como optativa, mas com a carga 

horária prevista na matriz curricular. 

● Fomento à implantação de Centros de Idiomas, Centro de Esportes e grupos de 

pesquisa nos campi. 

 

 

4.3 Tempo de Integralização e cargas horárias 

 

● Além do tempo previsto para integralização, os cursos técnicos terão  mais um ano para a 

realização de atividades de conclusão do curso. 

● Conforme a Portaria SETEC/MEC nº 25 de agosto de 2015 a carga horária mínima para 

efeito de matriz orçamentária deve atender ao disposto no art. 5º §§ 1º e 2º: 

 
Art. 5o O conceito Aluno-Equivalente, definido na Portaria MEC no 818/2015, é calculado 

a partir do produto do Aluno Matriculado pelo Fator de Equiparação de Carga Horária de 

curso e pelo Fator de Esforço de Curso, ou seja: 

 

Aluno-Equivalente = Aluno Matriculado X Fator de Equiparação de Carga Horária X Fator 

de Esforço de Curso 

§1o O Fator de Equiparação de Carga Horária para cada curso, excetuando os cursos de 

formação inicial e continuada, é calculado pela razão entre a carga horária mínima 

regulamentada do curso e a sua duração em anos, prevista no projeto pedagógico, 

considerada a carga horária de referência de 800 horas anuais, ou seja: 

 

Fator de Equiparação de Carga Horária = (carga horária mínima regulamentada) 

                                                                 (duração do curso em anos) x (800 horas) 

 

§2o Para efeito desta Portaria, a carga horária mínima será: 

 

a) para cursos técnicos subsequentes e concomitantes, definida no Catálogo Nacional de 

Cursos Técnicos; 

b) para cursos técnicos integrados ao ensino médio, 3.000, 3.100 ou 3.200 horas, conforme 

o número de horas para as respectivas habilitações profissionais indicadas no Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos, seja de 800, 1.000 ou 1.200 horas; 

c) para cursos técnicos integrados ao ensino médio na modalidade de educação de jovens e 

adultos – PROEJA, 2.400 horas; 

d) para cursos superiores de tecnologia, definida no Catálogo Nacional dos Cursos 

Superiores de Tecnologia; 

e) para cursos de graduação, definida nas Resoluções do Conselho Nacional de Educação; 

f) para cursos de especialização, igual a 360 horas; 

g) para cursos de mestrado, igual a 360 horas; 

h) para cursos de doutorado, igual a 460 horas. 

 

● Os cursos técnicos integrados serão organizados em 3 anos com carga horária mínima de 

1000h anuais. Os mesmos poderão ser ofertados com horas aulas de 50 ou 45 minutos. 
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4.4 Formação de Professores 

 

A Lei 13.415/2017 em seu artigo 7 § 8º afirma que “Os currículos dos cursos de formação 

de docentes terão por referência a Base Nacional Comum Curricular." Logo, os cursos de 

Licenciatura passarão por mudanças. 

Após a aprovação da Base Nacional Comum Curricular serão necessários ajustes nos cursos de 

formação de professores para contemplar a BNCC. 

Assim que for disponibilizada a BNCC do Ensino Médio terá que ser amplamente socializada para 

estudos e discussões a cerca das mudanças que serão propostas em nossos Projetos Pedagógicos de 

Curso- PPC. 

Os Projetos de Implantação de Novos Cursos de Licenciatura estão aguardando a liberação da 

BNCC para serem feitos os ajustes e posterior início dos novos cursos em nossos campi. 

 

5. CONDIÇÕES DO CAMPUS NECESSÁRIAS PARA OFERTA 

 

5.1 Infraestrutura mínima necessária 

 

Para a análise sobre a organização dos cursos integrados, é preciso que o campus considere  

a possibilidade de oferta dos cursos em dois turnos.  Para isso, no entanto, será necessária a 

ampliação da carga horária anual para 1000 horas que, distribuídas no ano letivo,  poderá implicar 

na necessidade de contraturnos ou aulas aos sábados, regularmente. 

 Um fator, no entanto, impede a adesão do IFBA ao Programa de Fomento às Escolas de 

Ensino Médio em Tempo Integral, instituído pela Portaria n
o
 1145/2016, em conformidade com as 

diretrizes apresentadas pela Medida Provisória no 746/2016, para apoio à implementação da 

proposta pedagógica de escolas de ensino médio em tempo integral. Trata-se  da restrição de 

transferência de recursos apenas para as Secretarias Estaduais de Educação - SEE, excluindo 

repasse às instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, através da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC. 

Neste sentido, a comunidade acadêmica deverá refletir sobre as condições atuais dos campi 

para implementação da proposta pedagógica e deverá analisar as condições físicas do campus, a 

saber: salas de aulas, laboratórios, refeitório, biblioteca, entre outros. 

 

5.2 Equipe Docente e Técnica 

 

A possibilidade de contratação por notório saber interfere/fere diretamente na lei nº 

12.772/2012 que estrutura o plano de carreira e cargos do magistério federal,  o que pode impactar o 

governo Federal no âmbito jurídico, pois abre precedente para os pleiteantes exigirem isonomia 
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perante  a categoria. De acordo com a lei de criação dos Institutos Federais, Lei nº 11.892/2008, em 

seu art. 2º: 

 
Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e profissional, 

pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e 

tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de 

conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, nos termos desta 

Lei. 

 

Assim sendo, a contratação por notório saber fica inviabilizada por ferir a lei supracitada. 

A implementação da proposta pedagógica dos cursos fica sujeita  à análise do campus 

quanto ao corpo docente e técnico que se fará necessário.   

 

5.3 Interface com os Arranjos Produtivos Locais 

 

No processo de criação e reformulação dos cursos é necessário que as propostas pedagógicas 

atendam  às especificidades dos arranjos produtivos locais, levando em consideração os eixos 

tecnológicos  dos respectivos cursos, como também o corpo docente, a equipe técnico-pedagógica e 

a capacidade do campus. 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O GT constituído para análise e discussão sobre a legislação vigente que orienta a reforma 

do ensino médio, considera que o presente documento é, ainda, uma versão preliminar, tendo em 

vista que após a definição da BNCC haverá complementações importantes a serem acrescidas. 

Considera, também, a necessidade de que seja submetido à apreciação da comunidade. Para isso, 

coloca-o à disposição para discussão e contribuições. Recomenda-se que sejam criadas comissões 

locais com representação de todas as categorias para análise e proposições, a fim de construirmos 

um documento institucional que reflita e defenda a identidade do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Bahia. 

Para além de uma análise técnica da Lei 13.415/2017, é preciso pontuar os aspectos 

conceituais que alteram substancialmente a proposta de formação integral defendida pelo IFBA: 

o desenvolvimento integral do ser humano, construído por valores éticos, sociais e 

políticos, de maneira a preservar a sua dignidade e a desenvolver ações junto à sociedade 

com base nos mesmos valores. A educação é dinâmica e histórica, pois é convidada a fazer 

uma leitura do mundo moderno marcado por dimensões econômicas, culturais e científico-

tecnológicas (IFBA/PPI, 2013, p.33). 

 

 

Nesse sentido a reforma do ensino médio significa um retrocesso à medida que exclui da 

formação dos sujeitos princípios formativos voltados para a formação cidadã através da pesquisa, 
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da integração das diferentes áreas do conhecimento em uma perspectiva histórico-crítica para que 

os estudantes possam intervir efetivamente na sociedade. Impõe uma concepção simplista da 

educação baseada numa perspectiva disciplinar que fragmenta e hierarquiza saberes e áreas do 

conhecimento. Tais aspectos são evidenciados na alteração integral do artigo 36 da LDB/1996. 

Reafirmamos a intenção de (re)existir de modo a preservar a identidade institucional do 

IFBA, sua missão, finalidades e papel social de educação pública, gratuita e de qualidade 

referenciada para o desenvolvimento humano, econômico e social a fim de minimizar as 

desigualdades e injustiças sociais que historicamente caracterizam a formação da sociedade 

brasileira, ainda que tenhamos que abrir mão de alguns princípios caros à instituição. 
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Documento Base para a promoção da formação integral, fortalecimento 

do ensino médio integrado e implementação do currículo integrado no âmbito 

das Instituições da Rede EPCT conforme Lei 11.892/2008. 

Considerando a prioridade Institucional como locus de excelência para a promoção e 

desenvolvimento da formação integral dos educandos por meio do Currículo integrado no Ensino 

Médio Integrado na Rede EPCT, destacam-se os princípios e fundamentos norteadores bem como 

ações estratégicas para a organização administrativo-didático-pedagógica para a Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio no âmbito da Rede EPCT. 

Respeitadas as legislações nacionais vigentes, orienta-se as instituições reguladas pela Lei 

11.892/2008 a respeito dos princípios, fundamentos, procedimentos e critérios a serem seguidos no 

planejamento, na articulação, no desenvolvimento e na avaliação das propostas pedagógicas e na 

organização dos cursos técnicos de nível médio integrados. 

PRINCÍPIOS NORTEADORES 

De acordo com a Resolução CNE nº06/2012, são princípios da Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio a serem seguidos:  

 

I -  relação e articulação entre a formação desenvolvida no Ensino Médio e a preparação 

para o exercício das profissões técnicas, visando à formação integral do estudante a serem 

desenvolvidas por meio de atividades de ensino, pesquisa e extensão planejadas de acordo com o 

perfil do egresso do estudante;  

II -  respeito aos valores estéticos, políticos e éticos da educação nacional, na perspectiva 

do desenvolvimento para a vida social e profissional por meio de atividades previstas no Projeto 

Pedagógico do Curso - PPC de acordo com esta Resolução;  

III -  trabalho assumido como princípio educativo, tendo sua integração com a ciência, a 

tecnologia e a cultura como base da proposta político-pedagógica e do desenvolvimento curricular;  
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IV -  articulação da Educação Básica com a Educação Profissional e Tecnológica, na 

perspectiva da integração entre saberes específicos para a produção do conhecimento e a 

intervenção social, assumindo a pesquisa como princípio pedagógico;  

V -  indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se a historicidade dos 

conhecimentos e dos sujeitos da aprendizagem, a ser verificada, no PPC e inclusive, nos Planos de 

Ensino e nos instrumentos de avaliação utilizados pelos docentes;  

VI -  indissociabilidade entre teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem, a ser 

verificada, principalmente, por meio do desenvolvimento práticas profissionais, visitas técnicas, 

estágios, dentre outras formas de integração e contato com a prática real de trabalho a serem 

previstas no PPC; 

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

superação da fragmentação de conhecimentos e de segmentação da organização curricular;  

VIII -  contextualização, flexibilidade e interdisciplinaridade na utilização de estratégias 

educacionais favoráveis à compreensão de significados e à integração entre a teoria e a vivência da 

prática profissional, envolvendo as múltiplas dimensões do eixo tecnológico do curso e das ciências 

e tecnologias a ele vinculadas; 

IX -  articulação com o desenvolvimento socioeconômico-ambiental dos territórios onde os 

cursos ocorrem, devendo observar os arranjos socioprodutivos e suas demandas locais, tanto no 

meio urbano quanto no campo, a ser demonstrada na apresentação e justificativa do Projeto 

Pedagógico do Curso e efetivada por meio das atividades desenvolvidas no itinerário formativo do 

curso;  

X -  reconhecimento dos sujeitos e suas diversidades, considerando, entre outras, as 

pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, as pessoas em 

regime de acolhimento ou internação e em regime de privação de liberdade, previsto no PPC e de 

acordo com as Ações Inclusivas desenvolvidas pela instituição. 

XI -  reconhecimento das identidades de gênero e étnico-raciais, assim como dos povos 

indígenas, quilombolas e populações do campo, previsto no PPC e de acordo com as Ações 

Inclusivas desenvolvidas pela instituição;  

XII -  reconhecimento das diversidades das formas de produção, dos processos de trabalho 

e das culturas a eles subjacentes, as quais estabelecem novos paradigmas a serem trabalhados no 

itinerário formativo do estudante; 
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XIII -  autonomia da instituição educacional na concepção, elaboração, execução, 

avaliação e revisão do seu projeto político-pedagógico, construído como instrumento de trabalho da 

comunidade escolar, respeitadas a legislação e normas educacionais, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, estas Diretrizes Institucionais e outras complementares adotadas pela instituição;  

XIV -  flexibilidade na construção de itinerários formativos diversificados e atualizados, 

segundo interesses dos sujeitos e possibilidades das instituições educacionais, nos termos do 

respectivo projeto político-pedagógico e destas diretrizes institucionais vigentes;  

XV -  identidade dos perfis profissionais de conclusão de curso, que contemplem 

conhecimentos, competências e saberes profissionais requeridos pela natureza do trabalho, pelo 

desenvolvimento tecnológico e pelas demandas sociais, econômicas e ambientais, nos termos destas 

diretrizes e previsto no Projeto Pedagógico do Curso;  

XVI -  fortalecimento do regime de colaboração entre os entes federados, incluindo, por 

exemplo, os arranjos de desenvolvimento da educação, visando à melhoria dos indicadores 

educacionais dos territórios em que os cursos e programas de Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio forem realizados nos termos da organização e orientação da instituição;  

XVII -  respeito ao princípio constitucional e legal do pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas. 

 

PRIORIDADE DE OFERTA 

 A Educação Profissional Técnica de Nível Médio deverá ser desenvolvida 

prioritariamente nas formas articulada integrada a essa etapa da Educação Básica, garantindo, em 

cada câmpus da instituição a oferta, em cada exercício, de no mínimo 25% do total de vagas 

regulares ofertadas entre nível técnico e superior, destinadas a cursos Técnicos Integrados ao ensino 

médio inclusive a EJA nível médio. O cálculo das vagas a serem ofertadas será feito nos termos da 

legislação vigente. Na expansão dos câmpus avançados o desenvolvimento se dará priorizando 

inicialmente a oferta de cursos Técnicos Integrados ao ensino médio quando garantidas a 

infraestrutura e recursos humanos para tal expansão.  

A oferta de cursos deverá observar, ainda, as demais prioridades  previstas na Lei 

11.892/2008, principalmente no que se refere à oferta de licenciaturas anterior à oferta de 

tecnólogos, bacharelados, pós-graduações. 
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 As bases para o planejamento de cursos e programas de Educação Profissional, segundo 

itinerários formativos, são os Catálogos Nacionais de Cursos mantidos pelos órgãos próprios do 

MEC, a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), o Plano de Desenvolvimento Institucional – 

PDI e o Projeto Pedagógico Institucional – PPI, e demais diretrizes nacionais. 

  Cada instituição deverá garantir a implementação e funcionamento de órgãos e colegiados 

de ensino articulados responsáveis pelo planejamento, implementação, acompanhamento, avaliação 

e revisão dos Projetos Pedagógicos de Cursos, bem como os principais órgãos representativos para 

garantir a eficiência e a eficácia dos mesmos na instituição.  

O regime letivo a ser adotado no Ensino Médio Integrado  - EMI, deverá ser o regime 

seriado uma vez que o curso é articulado integrado devendo ser tomado como um todo e não apenas 

a soma de suas partes formadas por componentes curriculares. 

ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO CURRICULAR 

O Projeto Pedagógico de Curso, que prevê a organização e planejamento curricular, deverá 

ser precedido da aprovação de um processo, plano, instrumentos de Criação de Curso ou 

equivalente, conforme normas próprias da instituição, no qual se demonstre condições suficientes 

de viabilidade de oferta, de infraestrutura e recursos humanos necessários para a oferta e o bom 

desenvolvimento do curso.  

De acordo com a Resolução CNE nº06/2012, os currículos dos cursos de Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio devem proporcionar aos estudantes: 

I - diálogo com diversos campos do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura como 

referências fundamentais de sua formação;  

II - elementos para compreender e discutir as relações sociais de produção e de trabalho, 

bem como as especificidades históricas nas sociedades contemporâneas;  

III - recursos para exercer sua profissão com competência, idoneidade intelectual e 

tecnológica, autonomia e responsabilidade, orientados por princípios éticos, estéticos e políticos, 

bem como compromissos com a construção de uma sociedade democrática, por meio do 

desenvolvimento sustentável; 
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IV - domínio intelectual das tecnologias pertinentes ao eixo tecnológico do curso, de modo 

a permitir progressivo desenvolvimento profissional e capacidade de construir novos conhecimentos 

e desenvolver novas competências profissionais com autonomia intelectual;  

V - instrumentais de cada habilitação, por meio da vivência de diferentes situações práticas 

de estudo e de trabalho;  

VI - fundamentos de empreendedorismo, cooperativismo, tecnologia da informação, 

legislação trabalhista, ética profissional, gestão ambiental, segurança do trabalho, gestão da 

inovação e iniciação científica, gestão de pessoas e gestão da qualidade social e ambiental do 

trabalho.  

 

Ainda de acordo com a Resolução CNE nº06/2012, a estruturação dos cursos da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio, orientada pela concepção de eixo tecnológico, implica 

considerar:  

 

I - a matriz tecnológica, contemplando métodos, técnicas, ferramentas e outros elementos 

das tecnologias relativas aos cursos: 

II - o núcleo politécnico comum correspondente a cada eixo tecnológico em que se situa o 

curso, que compreende os fundamentos científicos, sociais, organizacionais, econômicos, políticos, 

culturais, ambientais, estéticos e éticos que alicerçam as tecnologias e a contextualização do mesmo 

no sistema de produção social;  

III - os conhecimentos e as habilidades nas áreas de linguagens e códigos, ciências 

humanas, matemática e ciências da natureza, vinculados à Educação Básica deverão permear o 

currículo dos cursos técnicos de nível médio, de acordo com as especificidades dos mesmos, como 

elementos essenciais para a formação e o desenvolvimento profissional do cidadão; 

IV - a pertinência, a coerência, a coesão e a consistência de conteúdos, articulados do 

ponto de vista do trabalho assumido como princípio educativo, contemplando as necessárias bases 

conceituais e metodológicas a serem verificadas na organização do PPC e no desenvolvimento das 

atividades no decorrer do curso;  

V - a atualização permanente dos cursos e currículos, estruturados em ampla base de 

dados, pesquisas e outras fontes de informação pertinentes: 

VI - a atualização do currículo ocorrerá permanentemente por meio da flexibilidade 

curricular, adequação a novas legislações nacionais e atividades de atualização previstas no PPC, 
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tais como disciplinas eletivas, práticas profissionais integradas, atividades complementares, dentre 

outras de acordo com estas diretrizes;   

VII – A parte diversificada, prevista na LDB, poderá ser contemplada nos núcleos com 

base no perfil do egresso esperado na formação. 

Para atender a estruturação dos curso prevista na Resolução CNE nº06/2012, a organização 

curricular dos cursos técnicos, em todas as suas modalidade e formas, ressalvadas as especificidades 

previstas na legislação vigente, será organizada por três núcleos:  

I - Núcleo Tecnológico; 

II - Núcleo Básico;  

III - Núcleo Politécnico;  

O Núcleo Tecnológico é caracterizado por: 

 

I – ser um espaço da organização curricular ao qual se destinam os componentes 

curriculares que tratam dos conhecimentos e habilidades inerentes à educação técnica e que 

possuem maior ênfase tecnológica e menor área de integração com os demais componentes 

curriculares do curso em relação ao perfil profissional do egresso; 

II – constituir-se basicamente a partir dos componentes curriculares específicos da 

formação técnica, identificadas a partir do perfil do egresso que instrumentalizam: domínios 

intelectuais das tecnologias pertinentes ao eixo tecnológico do curso; fundamentos instrumentais de 

cada habilitação; e fundamentos que contemplam as atribuições funcionais previstas nas legislações 

específicas referentes à formação profissional. 

 

O Núcleo Básico é caracterizado por: 

 

I – ser um espaço da organização curricular ao qual se destinam aos componentes 

curriculares que tratam dos conhecimentos e habilidades inerentes à educação básica e que possuem 

menor ênfase tecnológica e menor área de integração com as demais disciplinas do curso em 

relação ao perfil do egresso; 

II -  para os cursos integrados é constituído essencialmente a partir dos conhecimentos e 

habilidades nas áreas de linguagens e seus códigos, ciências humanas, matemática e ciências da 
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natureza, que têm por objetivo desenvolver o raciocínio lógico, a argumentação, a capacidade 

reflexiva, a autonomia intelectual, contribuindo na constituição de sujeitos pensantes, capazes de 

dialogar com os diferentes conceitos; 

III -  para os cursos subsequentes ou concomitantes é constituído a partir dos 

conhecimentos e habilidades inerentes a educação básica, para complementação e atualização de 

estudos, em consonância com o respectivo eixo tecnológico e o perfil profissional do egresso.  

Os cursos técnicos integrados, incluindo os ofertados na modalidade EJA, deverão incluir 

nos PPCs, principalmente nos componentes curriculares que integram o Núcleo Básico, conteúdos 

com referência: 

I - aos eixos cognitivos comuns a todas as áreas de conhecimento; 

II – às competências de área;  

III – aos objetos de conhecimento associados à BNCC. 

 

O Núcleo Politécnico é caracterizado por: 

 

I – ser um espaço da organização curricular ao qual se destinam as disciplinas que tratam 

dos conhecimentos e habilidades inerentes à educação básica e técnica, que possuem maior área de 

integração com as demais disciplinas do curso em relação ao perfil do egresso bem como as formas 

de integração. 

Na organização curricular, o núcleo politécnico será, por excelência o espaço no qual serão 

previstas as principais formas de integração do currículo, além de disciplinas estratégicas para 

promover essa integração. Prevê elementos expressivos para a integração curricular do curso.  

O núcleo politécnico compreende fundamentos científicos, sociais, organizacionais, 

econômicos, políticos, culturais, ambientais, estéticos e éticos que alicerçam as tecnologias e a 

contextualização do eixo tecnológico no sistema de produção social. 

O Núcleo Politécnico é o espaço onde se garantem, concretamente, conteúdos, formas e 

métodos responsáveis por promover, durante todo o itinerário formativo, a politecnia, a formação 

integral, omnilateral, a interdisplinariedade. Tem o objetivo de ser o elo comum entre o Núcleo 

Tecnológico e o Núcleo Básico, criando espaços contínuos durante o itinerário formativo para 

garantir meios de realização da politécnica.  
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O Núcleo Politécnico proporcionará espaços concretos para a organização curricular 

flexível compatível com os princípios da interdisciplinaridade, da contextualização e da integração 

entre teoria e prática, no processo de ensino e aprendizagem. 

Os Núcleos não serão constituídos como blocos distintos, mas articulados de forma 

integrada. A constituição dos núcleos se dará com base na identificação dos conhecimentos e 

habilidades que possuem maior ênfase tecnológica e áreas de integração no curso; com base na 

identificação dos conhecimentos organizados em disciplinas que apresentam em sua estrutura áreas 

de integração no curso e ênfase tecnológica. 

A organização por núcleos deverá levar em consideração como dimensões integradoras do 

currículo: o trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura.  

Para organizar a constituição de cada núcleo é necessário: 

I – observar rigorosamente o perfil profissional do egresso do curso para identificação dos 

conhecimentos e habilidades necessários; 

II – organização dos conhecimentos e habilidade em disciplinas; 

III – considerar os conteúdos organizados em disciplinas conforme indicado no Currículo 

de Referencia dos Cursos Técnicos da respectiva instituição, a ênfase tecnológica, as áreas de 

integração e os conceitos geradores necessários para a formação; 

IV –  definir as formas de integração a serem desenvolvidas no curso garantido o currículo 

integrado; 

VI –  demais atividades a serem definidas pelo câmpus na elaboração do PPC; 

VII –  integração entre ensino, pesquisa e extensão com base no Plano de Desenvolvimento 

Institucional e Projeto Político Pedagógico da Instituição e nos fundamentos epistemológicos da 

Formação Integral e do Currículo Integrado. 

 

Da prática profissional: 

Entende-se, por prática profissional: estágio profissional, experimentos e atividades 

específicas em ambientes especiais, tais como laboratórios, oficinas, empresas pedagógicas, ateliês 

e outros, bem como investigação sobre atividades profissionais, projetos de pesquisa, extensão e/ou 

intervenção, visitas técnicas, simulações, observações e outras, desenvolvidas ao longo do curso e 

que promovam o contato real ou simulado com a prática profissional pretendida pela formação 

técnica. 
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A prática profissional integra as cargas horárias de cada habilitação profissional técnicas e 

correspondentes etapas de qualificação e de especialização profissional técnica de nível médio, 

conforme Res. nº 06 Art. 21.  

A Prática Profissional, nos cursos técnicos integrados visa agregar conhecimentos da área 

básica e da área técnica, como também, a integração entre as disciplinas básicas, entre disciplinas 

técnicas e entre as disciplinas básicas e as disciplinas técnicas. 

 

É necessário prever, em todos os projetos pedagógicos e normativa institucional específica, 

carga horária anual, incluída na carga horária mínima do curso,  a ser desenvolvida especificamente 

em Práticas Profissionais intrínsecas ao currículo, tais como projetos integradores, seminários 

temáticos, eixos temáticos, dentre outras metodologias que garantam a efetiva articulação e 

integração entre o conhecimento teórico e prático e entre os diversos componentes curriculares 

previstos.   

As práticas profissionais, nessa perspectiva dentro da carga horária mínima do curso, 

devem ir além daquelas previstas normalmente no planejamento de cada componente curricular de 

forma isolada buscando a integração com os demais  componentes curriculares ao longo do 

itinerário formativo.  

Deve-se estabelecer uma interseção entre a carga horária das disciplinas de formação geral 

e profissionalizantes, possibilitando uma maior integração entre os conhecimentos e competências 

desenvolvidas no processo de ensino e aprendizagem. 

A organização curricular deve ser dinâmica e promover a articulação entre os componentes 

curriculares, metodologias integradoras, interdisciplinaridade, seleção dos conteúdos de acordo com 

a formação profissional. 

A Elaboração e/ou revisão dos PPCs deve prever a organização curricular e ementas numa 

proposta integrada. Interação entre professores das unidades curriculares da Base Nacional Comum 

e da parte profissionalizante, com o apoio das equipes pedagógicas e coordenadores de cursos, 

destacando as ênfases tecnológicas e áreas de integração desenvolvidas em cada etapa letiva e ao 

longo do curso. 
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A Organização Curricular deve promover o diálogo entre os núcleos, unidades didáticas 

integradas, para que não se configurem como unidades estanques e, assim, promovam níveis de 

integração entre saberes mais complexos, como forma de alcançar a compreensão global do 

conhecimento, a qual será garantida na região de intersecção de integração global, núcleo 

politécnico, na qual serão desenvolvidas atividades relacionadas ao trabalho de conclusão de curso 

– TCC, quando previsto, com objetivos definidos de acordo com a área profissional do curso 

voltados para o incentivo à iniciação científica e desenvolvimento de atividades de extensão 

superando o academicismo e o tecnicismo arraigado nas práticas tradicionais. 

 

Estágio Supervisionado 

O estágio curricular supervisionado é caracterizado como prática profissional em situação 

real de trabalho e como ato educativo. 

A carga horária destinada à realização de atividades de estágio curricular supervisionado 

obrigatório, quando previsto, será de, no máximo, 240 (duzentas e quarenta) horas relógio e deve 

ser adicionada à carga horária mínima estabelecida pelo Conselho Nacional de Educação ou 

prevista no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos para a duração do respectivo curso técnico de 

nível médio ou correspondente qualificação ou especialização profissional.  

Além do estágio curricular supervisionado ou na ausência deste, as práticas profissionais, 

deverão ser realizadas, por meio de outras atividades que possibilitem contato com a situação real 

de trabalho, tais como: visitas técnicas, projetos integradores, atividades em laboratórios, oficinas, 

atividades desenvolvidas nos setores de produção, dentre outras a serem previstas no PPC; 

As instituições promoverão a socialização dos Projetos pedagógicos para que, a partir deles 

e dos estudos em rede se possa, a médio prazo, construir propostas em rede que aproximem a 

essência da formação integral pretendida em cada área de formação técnica. 

No âmbito da cada Instituição da Rede EPCT, deve-se promover a elaboração de um 

Currículo  de Referência, respeitadas as especificidades locais e regionais, para que se tenha 

consolidação da formação integral e integrada no fortalecimento da identidade institucional gerando 

assim, um Catálogo do Perfil Profissional do Egresso dos Cursos Técnicos da instituição. 
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Os cursos técnicos seguirão o Catálogo do Perfil Profissional do Egresso dos Cursos 

Técnicos da instituição, aprovado pelo CONSUP, a ser atualizado periodicamente, por força de lei 

maior e alteração do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos ou a Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO), como também, após o decurso da integralização do curso a contar a partir da 

primeira turma ingressa pelo PPC vigente se verificada a necessidade de revisão nos perfis 

descritos. 

No caso de profissões regulamentadas, o perfil profissional de conclusão deve considerar e 

contemplar ainda, as atribuições funcionais previstas na legislação específica referente ao exercício 

profissional fiscalizado.  

Os currículos dos cursos técnicos deverão obedecer ainda, de forma integrada, o Art. 35º da 

LDB que estabelece como finalidades para o Ensino Médio: 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou 

aperfeiçoamento posteriores; 

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

Os Projetos pedagógicos deverão prever componentes curriculares optativos que firmem 

discussões e reflexões frente à realidade local e regional na qual estão inseridos, oportunizando 

espaços de diálogo, construção do conhecimento e de tecnologias importantes para o 

desenvolvimento da sociedade, prioritariamente articulados com projetos de pesquisa e extensão 

promovidos pela instituição. 

O ensino de LIBRAs será prevista como componente curricular optativo em todos os 

cursos como forma de incentivo à inclusão e promoção das ações afirmativas conforme Decreto 

5626/2005. 
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Serão priorizadas ações inclusivas voltadas às especificidades dos seguintes grupos sociais, 

com vistas à garantia de igualdade de condições e oportunidades educacionais: 

I -  pessoas com necessidades educacionais específicas:  

II -  gênero e diversidade sexual:  

III - diversidade étnica:  

 A Rede EPCT promoverá Política de Diversidade e Inclusão, que promove ações 

com vistas:  

I - à preparação para o acesso; 

II - à condições para o ingresso; 

III - à permanência e formação qualificada. 

Será garantida a possibilidade de terminalidade específica do ensino, por meio de 

certificação de conclusão de escolaridade, com histórico escolar que apresente, de forma descritiva, 

as competências desenvolvidas pelo estudante, garantidas as adaptações curriculares para torná-lo 

apropriado às peculiaridades dos estudantes com necessidades específicas. 

Todos os PPCs deverão prever atividades, preferencialmente, de modo transversal, sobre 

metodologia e orientação para elaboração de projetos, artigos, relatórios, TCCs, produção e 

interpretação textual, elaboração de currículo profissional, relações pessoais no ambiente de 

trabalho etc.... envolvendo inclusive, sempre que possível, atividades de ensino de outros cursos 

técnicos de nível médio e ou superiores ofertados nos câmpus ou por meio de projetos e programas. 

 Preferencialmente serão previstas Atividades Complementares compreendidas como toda 

e qualquer atividade não prevista entre as atividades e disciplinas, obrigatórias e eletivas, do 

currículo pleno do curso ao qual o aluno está regularmente matriculado e que seja considerada 

necessária pela instituição para a formação do estudante, independente de ser a atividade oferecida 

pela instituição ou por qualquer outra instituição, pública ou privada, ou por pessoa física. 

DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA DOS CURSOS 
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 As instituições organizarão os cursos de ensino médio integrado terão duração de três anos 

incluindo a possibilidade de realização do estágio ao longo do curso. 

Os cursos Técnicos Integrados terão, no âmbito das instituições previstas pela lei 

11.892/2008, será de 3.000, 3.100 ou 3.200 horas, conforme o número de horas para as respectivas 

habilitações profissionais indicadas no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos - CNCT, seja de 800, 

1.000 ou 1.200 horas quando na forma subsequente, acrescidas, quando previstas, as horas relativas 

ao estágio e outras atividades que não compõe a carga  prevista no CNCT.  Nos cursos na 

modalidade EJA, observa-se carga horária será de 2400h. 

Cada instituição promoverá reuniões mensais ou, no limite, bimestrais, entre os docentes 

com a perspectiva de realização de planejamento integrativo entre os componentes curriculares. 

Propõe-se, ainda, que em tais reuniões possa ser permitida a participação discente na elaboração de 

Temas Geradores e/ou Eixos Temáticos. 

Será dada ênfase para o fortalecimento das equipes pedagógicas das instituições da Rede 

EPCT por meio de formação continuada com atividades a distância e ou encontros presenciais, 

tendo como temática os cursos integrados (identidade, planejamento, currículo, metodologia de 

ensino e outros); 

Com vistas à permanência e êxito será prevista a Recuperação Paralela ao longo do período 

letivo, cuja carga horária não está incluída no total da carga horária da disciplina e carga horária 

total do curso, mas na jornada de trabalho semanal de cada docente, a ser informada nos Planos de 

ensino de cada componente curricular. 

Cada Instituição manterá Plano de Permanência e Êxito – PPE, conforme diretrizes e 

orientações a serem elaboradas pelo CONIF para a Rede EPCT. 

Conforme Resolução CNE nº06/2012, na formulação e no desenvolvimento de política 

pública para a Educação Profissional e Tecnológica, o Ministério da Educação, em regime de 

colaboração com os Conselhos Nacional e Estaduais de Educação e demais órgãos dos respectivos 

sistemas de ensino, promoverá, periodicamente, a avaliação da Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio, garantida a divulgação dos resultados. Para atender a Resolução CNE nº06/2012, o 

CONIF promoverá, junto ao MEC/SETEC, proposta de regulamento nacional para avaliação da 

EPCT no âmbito das instituições previstas pela Lei 11.892/2008. 
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 Sugere-se  que O CONIF promova: 

 

 - A elaboração de diretrizes e programas no âmbito da Rede EPCT 

 voltadas para a Formação Continuada em serviço dos professores para atuar na EPCT de acordo 

com a Lei 11.892/2008, em consonância com os princípios previstos nas Resoluções CNE Nº 

06/2012 e n. 02/2015, na prática pedagógica, na pesquisa e trabalho como princípio educativo e de 

acordo com os fundamentos da EPCT. 

- As  diretrizes e políticas para a realização de ciclos formativos com docentes, gestores e 

técnicos administrativos focando teoria e prática acerca do currículo integrado. 

 - Encaminhamento ao MEC de propostas de criação de ato normativo que altere ato vigente 

ou promova ato novo que regulamente as condições necessárias para se garantir a manutenção  e 

desenvolvimento do Currículo Integrado no âmbito da EPCT principalmente relacionados à: 

 - Minuta de documento normativo para  Avaliação da EPCT na Rede,  

- Intervenção na discussão da Reforma do Ensino Médio,  

- Discussão sobre a Base Nacional Comum Curricular Tecnológica mencionada pela 

SETEC,  

- Diálogo sobre Diretrizes para realização do estágio Profissional supervisionado em 

discussão no CNE;  

- Normativa para a Formação Inicial e continuada de professores na Rede EPT,  

- Reformulação da regulamentação da Assistência Estudantil conforme minutas já discutidas 

e encaminhadas ao CONIF,  

- Regulamentação da Institucionalização da Educação a Distância - EAD,  

- Discussão sobre a modalidade Educação de Jovens e Adultos – EJA na Rede,  

- Contemplar no Termo de Acordo de Metas a prioridade da oferta do ensino médio 

integrado; 
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-  Revisão do fator de esforço de curso e fator de equiparação de carga horária para os cursos 

técnicos integrados para o cálculo de Aluno Equivalente; 

- Dentre outras ações necessárias para a garantia do fortalecimento e desenvolvimento do 

ensino técnico integrado ao ensino médio na Rede EPCT. 

 

 Respeitosamente, 

 

  

 

Sidinei Cruz Sobrinho 
Coordenador do Fórum de Dirigentes de Ensino/CONIF 

 

 

FDE/CONIF, Brasília, 11 de maio 2016. 
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Anexo 

GLOSSÁRIO 

Área de Integração:  É o espaço destino em cada ementa, que compõem o Projeto 

Pedagógico do Curso, destinado à descrição das disciplinas e seus conhecimentos que tem maior 

integração com a disciplina em questão. Essa identificação tem como objetivo a realização de um 

trabalho articulado/integrado com foco na formação qualificada do perfil do egresso. 

Atividades não presenciais: Quando professor e estudante não se encontram 

presencialmente no mesmo espaço educativo, mas existe um planejamento, uma orientação e 

posterior avaliação de atividades que venham a ser realizadas, com o objetivo de qualificar e 

complementar a formação do estudante. 

Currículo Integrado: A proposta de ‘currículo integrado’, faz o elo entre a formação geral, 

técnica e política, conhecimentos de formação geral e específicos para o exercício profissional, tendo 

o trabalho como princípio educativo. No ‘currículo integrado’ nenhum conhecimento é só geral, 

posto que estrutura objetivos de produção, nem somente específico, pois nenhum conceito apropriado 

produtivamente pode ser formulado ou compreendido desarticuladamente das ciências e das 

linguagens. 

Componente Curricular: Componente curricular compreende todos os elementos 

constituintes do currículo, como disciplinas, estágios, atividades complementares e  trabalho de 

conclusão de curso demais atividades necessárias para o aprendizado em uma determinada área de 

formação, que venha a fazer parte da projeto pedagógico do curso. Os componentes curriculares são 

descritos na matriz curricular do curso, sendo possível identificar a ordem de aprendizado, como 

também as cargas horárias especificas para cada componente, que somadas determinam a carga 

horária total de formação do curso. 

Conceitos Integradores/Geradores: Dentre os conceitos integradores/geradores do eixo-

tecnológico, do curso técnico e das áreas do ensino médio, discriminados a partir do Perfil do 

Egresso, identifica-se em cada componente curricular, quais conceitos estão mais presentes nele e 

podem ser mais explorados pelas caraterísticas da área de conhecimento deste componente curricular. 

Tais conceitos serão favoráveis para garantir a integração e construção dialética das práticas 

pedagógicas, identificando as situações problemas da realidade do estudante e, a partir das quais, o 

docente poderá nortear suas práticas, de forma integrada com outras áreas de atuação.  

Dia de  efetivo trabalho escolar: aquele em que se realizam atividades relativas ao 

processo de ensino e aprendizagem, com a participação conjunta de professores e estudantes, dentro 

ou fora da instituição, com atividades pedagógicas, excluído o tempo reservado aos exames finais. 

Diretriz: conjunto articulado de princípios e critérios orientadores na organização, no 

planejamento, desenvolvimento e avaliação da Educação Profissional Técnica de Nível Médio no 

âmbito desta instituição, inclusive fazendo uso da certificação profissional de cursos.  

Disciplina: Denominação designada a determinada área do conhecimento que é ministrada 

ou estudada em um ambiente escolar. É o conjunto de conteúdos e atividades a serem ensinados 

conforme metodologia determinada por cada docente, visando, a melhor forma da produção do 
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conhecimento.  Na organização curricular é necessário que seja planejado e designado o tempo 

determinado para concretizar o aprendizado (carga horária), como também, a descrição do que 

compõe cada disciplina a ser desenvolvida em um período letivo. Sendo assim, as disciplinas são 

partes dos componentes curriculares, assim afirmando, que toda disciplina é um componente 

curricular, mas que nem todo componente curricular é uma disciplina. 

Disciplinas optativas: Se constituem em disciplinas de determinada área do conhecimento 

que são ministradas ou estudadas em um ambiente escolar, mas que por ser optativa implica, 

obrigatoriamente, a oferta obrigatória pela instituição e de caráter opcional ao aluno se matricular.  

Educação Politécnica: Pode ser caracterizada pelo conhecimento do mundo do trabalho e 

da organização econômica da sociedade, compreendo a educação profissional articulada com as 

demais instâncias do saber. A educação politécnica implica em romper com o modelo tecnicista de 

formação de técnicos para o mercado de trabalho e supõem a formação integral dos sujeitos. 

Eixos cognitivos: São as cinco grandes competências, uma síntese de quais são as 

qualificações que um sujeito deve possuir ao sair da Educação Básica. Os Eixos são: domínio das 

linguagens; compreensão dos fenômenos; resolução de situações-problema; construção de 

argumentações; elaboração de propostas. 

Ementa: Sintetiza os conhecimentos a serem trabalhados em cada componente curricular, a 

fim de permitir, de modo imediato, a aprendizagem do assunto estudado.. Elaborada em conjunto 

pelos docentes da área levando em consideração os critérios e referências  expostos pelos grupos de 

trabalho (teóricos, legais e técnicos) para atender ao processo de formação integral do estudante de 

acordo com a especificidade técnica exigida pelo curso. A ementa devem estar explicitada no PPC. 

Ênfase Tecnológica: Descrição dos conteúdos da ementa sobre os quais o(s) docente(s) 

deve(m) dar maior ênfase para atender ao perfil do egresso, dada sua maior intensidade tecnológica. 

Há conteúdos aos quais o estudante precisa ter acesso apenas para conhecimento conceitual e básico, 

a fim de poder dialogar com as demais áreas do conhecimento, tanto técnicos quanto da formação 

básica.  

Estágio Profissional Obrigatório: O estágio profissional obrigatório é uma das formas de 

inserir o aluno no mundo do trabalho, visando a articulação entre os pressupostos teóricos e a prática 

profissional.  Os estágios, quando necessários ou exigido pela natureza de ocupação, pode ser 

incluído no plano de curso como obrigatório ou não obrigatório, respeitando as legislações 

específicas previstas na Lei 11.788/2008, LDB 9394/96, Lei 8.069/90 e Diretrizes específicas do 

Conselho Nacional de Educação. O plano de realização do estágio profissional obrigatório deve estar 

contemplado na organização curricular e no plano de curso, sendo um ato educativo de 

responsabilidade da instituição educacional.  

Estudo de Caso: Trata-se de uma metodologia de pesquisa qualitativa, mas que  trazida para 

o contexto da escola possibilita que estudantes e professores tenham a oportunidade de aprender a 

partir de situações do seu dia a dia. O estudo de caso tem por objetivo, não somente descrever um 

fenômeno, mas compreendê-lo em sua complexidade. Para que se realize o estudo de caso torna-se 

necessário utilizar diferentes técnicas de pesquisa, desde análise documental, entrevistas, 

questionários, etc.. Em sala de aula podem ser utilizados para criar situações reais ou simuladas, em 
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que os estudantes aplicam teorias, instrumentos de análises e solução de problemas, seja para resolver 

uma dificuldade ou chegar a uma decisão conjunta com fins de aprendizagem. 

Forma de oferta dos cursos: A Educação Profissional Técnica de Nível Médio é 

desenvolvida nas formas articulada e subsequente ao Ensino Médio, podendo a primeira ser integrada 

ou concomitante a essa etapa da Educação Básica (Art. 3 – resolução 6) 

Formas de Integração: São metodologias, práticas pedagógicas, instrumentos que 

promovem a flexibilidade curricular e possibilitam a integração curricular, a politecnica, a formação 

omnilateral, o trabalho como princípio educativo e a dinamicidade à organização curricular, 

possibilitando maior integração do currículo. Podem ser considerados exemplos de formas de 

integração: Projeto Integrador, Atividades Complementares, Visitas Técnicas, Estágio 

Supervisionado, Trabalho de Conclusão de Curso, Estudos de Caso, Projetos de Pesquisa, Projetos de 

Extensão, Práticas de Laboratório dentre outras que facilitam a aproximação entre trabalho, ciência e 

cultura.  

Interdisciplinaridade: Interdisciplinaridade é uma nova atitude diante da questão do 

conhecimento, de abertura à compreensão e interlocução entre vários aspectos do ato de aprender, 

visando a superação da fragmentação de conhecimentos e de segmentação da organização curricular. 

Itinerário Formativo: conjunto das etapas que compõem a organização da oferta da 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio pela Instituição, no âmbito de um determinado eixo 

tecnológico, possibilitando contínuo e articulado aproveitamento de estudos e de experiências 

profissionais devidamente certificadas por instituições educacionais legalizadas.  

Modalidades: São modalidades de ensino: Educação Profissional, Educação de Jovens e 

Adultos, Educação do Campo, Educação Indígena, Educação Escolar Quilombola, Educação de 

pessoas em regime de acolhimento ou internação e em regime de privação de liberdade, Educação 

Especial e Educação à Distância. A Educação Escolar é organizada em níveis e modalidades, sendo 

que estas modalidades devem perpassar os diferentes níveis de ensino.  

Níveis: A educação escolar compõe-se de dois níveis: educação básica (formada pela 

educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) e educação superior. 

Núcleo politécnico: Compreende os fundamentos científicos, sociais, organizacionais, 

econômicos, políticos, culturais, ambientais, estéticos e éticos que alicerçam as tecnologia e a 

contextualização do eixo tecnológico no sistema de produção social. O Núcleo Politécnico é, na 

organização curricular, o espaço onde se garantem, concretamente, conteúdos, formas e métodos 

responsáveis por promover, durante todo o itinerário formativo, a politecnia, a formação integral, a 

omnilateralidade e a interdisplinariedade. Ou seja, o Núcleo Politécnico, na organização curricular, 

tem o objetivo de ser o elo de ligação entre o Núcleo Técnico e Núcleo Básico, criando espaços 

contínuos durante o itinerário formativo para garantir meios de realização da politecnica.  

Omnilateralidade: A omnilateralidade no sentido de busca da universalidade e totalidade 

do desenvolvimento humano, nas dimensões ética, afetiva, moral, estética, sensorial, intelectual, 

prática; no plano dos gostos, dos prazeres, das aptidões, das habilidades, dos valores, se opõem à 

socialização unilateral, alienante e reducionista das perspectivas humanas da sociedade de consumo. 

Assim, a construção da omnilateralidade, pressupõe o processo formativo emancipador da politecnia. 
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Pesquisa como princípio pedagógico É o processo através do qual se pretende possibilitar 

ao estudante o enfrentamento de desafios, percebendo o seu desenvolvimento como uma atividade 

permanente.. Através da pesquisa, os sujeitos vão se constituindo autores dos seus próprios processos 

de aprendizagem, construindo, assim, o seu itinerário formativo. 

Planos de Ensino/Plano de trabalho: Os Planos de Ensino/Plano de trabalho devem estar 

em consonância com o Projeto Pedagógico de Curso, especialmente o currículo, e devem ser 

entregues à Coordenação competente dentro do prazo previsto no Calendário Escolar, sendo dever do 

professor apresentar ao aluno esse plano no início do período letivo, devendo estar claro o sistema de 

avaliação, a metodologia de ensino e o cronograma de trabalho. 

Prática Profissional Entende-se por Prática Profissional a articulação entre teoria e prática 

no processo de ensino e aprendizagem, na busca da interdisciplinaridade assegurada no currículo e na 

prática pedagógica, visando à superação da fragmentação de conhecimentos e de fracionamento da 

organização curricular. A prática profissional orienta-se pela pesquisa como princípio pedagógico, 

buscando integrar as cargas horárias mínimas de cada habilitação profissional de técnico e suas 

etapas de qualificação e especialização profissional. Sendo assim, a prática profissional possibilita a 

vivência de diferentes situações e experimentos, articulando aprendizagem e trabalho, podendo ser 

através de atividades como laboratórios, oficinas, empresas pedagógicas, ateliês, investigação sobre 

atividades profissionais, projetos de pesquisa e/ou intervenção, visitas técnicas, simulações, 

observações, dentre outras.  

Prática Profissional Integrada: As Práticas Profissionais Integradas tem como objetivo 

articular os conhecimentos construídos nos diferentes componentes curriculares trabalhados em sala 

de aula, sendo uma proposta de atuação profissional, onde os professores planejam juntos buscando a 

flexibilização do currículo e a integração entre os diferentes conhecimentos, possibilitando ao aluno 

ampliar seus saberes e seus fazeres na sua formação e futura atuação profissional. É importante 

reforçar que as PPI devem ser pensadas e planejadas, tendo o perfil do egresso como base. As 

práticas profissionais integradas não se resumem a ações esporádicas ao longo do curso, sendo assim, 

devem ser planejadas no coletivo ainda antes do início do período (semestre se o curso for 

semestralizado ou ano se for anual) ou conforme prevista no próprio PPC do curso.) 

Prática: A prática envolve o “fazer”, a ação ativa do aluno na resolução de problemas. 

Abrange todas as atividades que extrapolam o exercício teórico. Pode abranger: atividades em sala de 

aula, atividades de laboratório, estudo de caso, etc. A prática, em sentido amplo, caracteriza-se por ser 

isolada, descontínua e não precisa estar diretamente ligada à especificidade do perfil do egresso, pois 

envolve uma prática específica necessária para a compreensão de um conteúdo específico dentro do 

universo do curso. 

Projeto de Pesquisa: Considerando a pesquisa como princípio pedagógico capaz de fazer o 

sujeito apropriar-se intelectualmente da natureza por meio da ciência, há que se considerar que todo 

este processo de observação e descoberta precisa ser planejado para que possa apresentar resultados 

com qualidade cientifica.  

Projeto Integrador: O Projeto Integrador é uma proposta de trabalho interdisciplinar que 

tem como objetivo integrar/inter-relacionar os conhecimentos nas áreas específicas e de 

conhecimentos gerais, promovendo o desenvolvimento de competências, a capacidade pessoal de 
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pesquisar, mobilizar, articular e colocar em ação conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, 

contribuindo para a formação integral do estudante. 

Reunião pedagógica. As reuniões pedagógicas são espaços de discussões acerca de 

questões que reflitam os princípios, valores e papel educativo da instituição frente à comunidade 

interna e externa do seu entorno, legitimando-se como um espaço de encontro, de escuta, de trocas e 

de transformação, através do planejamento, da tomada de decisão e avaliações sobre questões 

pedagógicas. 

Trabalho como princípio educativo: Assumir o trabalho como princípio educativo 

significa assumi-lo como uma característica inerente à natureza humana, que possibilita ao homem 

ser o que é, produzir-se e, ao produzir-se, produzir novos conhecimentos para humanidade, 

superando a fragmentação entre trabalho manual e trabalho intelectual.  

Transdisciplinariedade: Trata-se frequentemente de esquemas cognitivos que podem 

atravessar as disciplinas. O prefixo “trans”, transdisciplinaridade, diz respeito àquilo que está entre, 

através e além de qualquer uma das diferentes disciplinas do currículo escolar. A complexa tarefa 

docente está no desdobramento prático do conceito em práticas educativas, pois os conhecimentos 

disciplinares e transdisciplinares não se antagonizam, mas se complementam na compreensão do 

mundo, buscando a unidade do conhecimento. Na transdisciplinaridade, todos os saberes são 

igualmente importantes 

Visitas Técnicas: Tem o objetivo de atualização científica e/ou acadêmica, visando 

contribuir na formação profissional do estudante por meio da observação da atividade profissional e, 

por conseguinte, contato com a prática real de trabalho. Realizada, preferencialmente, de forma 

integrada entre duas ou mais disciplinas, por meio de planejamento antecipado que contempla os 

objetivos, os métodos e as avaliações das atividades realizadas. 

 

FDE/CONIF, Brasília, 11 de maio 2016
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Quadro comparativo da Medida Provisória nº 746, de 2016 

LEGISLAÇÃO 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 746,  
DE 22 DE SETEMBRO DE 2016 

 Institui a Política de Fomento à Implementação de 
Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, altera 
a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, e a Lei nº 11.494, de 20 de junho 2007, 
que regulamenta o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação, e dá 
outras providências. 

 O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a 
seguinte Medida Provisória, com força de lei:  

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996. Art. 1º  A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 

Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental 
e médio, será organizada de acordo com as 
seguintes regras comuns: 

“Art. 24.  ................................................................... 

.................................................................................... .................................................................................... 

 Parágrafo único.  A carga horária mínima anual de 
que trata o inciso I do caput deverá ser 
progressivamente ampliada, no ensino médio, para 
mil e quatrocentas horas, observadas as normas do 
respectivo sistema de ensino e de acordo com as 
diretrizes, os objetivos, as metas e as estratégias de 
implementação estabelecidos no Plano Nacional de 
Educação.” (NR) 

Art. 26.  Os currículos da educação infantil, do 
ensino fundamental e do ensino médio devem ter 
base nacional comum, a ser complementada, em 
cada sistema de ensino e em cada estabelecimento 
escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 
características regionais e locais da sociedade, da 
cultura, da economia e dos educandos. 

“Art. 26.  .................................................................. 

§ 1º Os currículos a que se refere o caput devem 
abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua 
portuguesa e da matemática, o conhecimento do 
mundo físico e natural e da realidade social e 
política, especialmente do Brasil. 

§ 1º Os currículos a que se refere o caput devem 
abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua 
portuguesa e da matemática, o conhecimento do 
mundo físico e natural e da realidade social e 
política, especialmente da República Federativa do 
Brasil, observado, na educação infantil, o disposto 
no art. 31, no ensino fundamental, o disposto no 
art. 32, e no ensino médio, o disposto no art. 36. 

§ 2º  O ensino da arte, especialmente em suas 
expressões regionais, constituirá componente 

§ 2º  O ensino da arte, especialmente em suas 
expressões regionais, constituirá componente 
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curricular obrigatório nos diversos níveis da 
educação básica, de forma a promover o 
desenvolvimento cultural dos alunos.         (Redação 
dada pela Lei nº 12.287, de 2010) 

curricular obrigatório da educação infantil e do 
ensino fundamental, de forma a promover o 
desenvolvimento cultural dos alunos. 

§ 3º A educação física, integrada à proposta 
pedagógica da escola, é componente curricular 
obrigatório da educação básica, sendo sua prática 
facultativa ao aluno: 

§ 3º  A educação física, integrada à proposta 
pedagógica da escola, é componente curricular 
obrigatório da educação infantil e do ensino 
fundamental, sendo sua prática facultativa ao 
aluno: 

.................................................................................... .................................................................................... 

§ 5º Na parte diversificada do currículo será 
incluído, obrigatoriamente, a partir da quinta série, 
o ensino de pelo menos uma língua estrangeira 
moderna, cuja escolha ficará a cargo da 
comunidade escolar, dentro das possibilidades da 
instituição. 

§ 5º  No currículo do ensino fundamental, será 
ofertada a língua inglesa a partir do sexto ano. 

.................................................................................... .................................................................................... 

§ 7º  Os currículos do ensino fundamental e médio 
devem incluir os princípios da proteção e defesa 
civil e a educação ambiental de forma integrada 
aos conteúdos obrigatórios. 

§ 7º  A Base Nacional Comum Curricular disporá 
sobre os temas transversais que poderão ser 
incluídos nos currículos de que trata o caput. 

..................................................................................... .................................................................................... 

 § 10. A inclusão de novos componentes 
curriculares de caráter obrigatório na Base 
Nacional Comum Curricular dependerá de 
aprovação do Conselho Nacional de Educação e de 
homologação pelo Ministro de Estado da Educação, 
ouvidos o Conselho Nacional de Secretários de 
Educação - Consed e a União Nacional de 
Dirigentes de Educação - Undime.” (NR) 

Art. 36.  O currículo do ensino médio será 
composto pela Base Nacional Comum Curricular e 
por itinerários formativos específicos, a serem 
definidos pelos sistemas de ensino, com ênfase nas 
seguintes áreas de conhecimento ou de atuação 
profissional: 

“Art. 36.  O currículo do ensino médio será 
composto pela Base Nacional Comum Curricular e 
por itinerários formativos específicos, a serem 
definidos pelos sistemas de ensino, com ênfase nas 
seguintes áreas de conhecimento ou de atuação 
profissional: 

I - destacará a educação tecnológica básica, a 
compreensão do significado da ciência, das letras e 
das artes; o processo histórico de transformação da 
sociedade e da cultura; a língua portuguesa como 
instrumento de comunicação, acesso ao 
conhecimento e exercício da cidadania; 

I - linguagens;  
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II - adotará metodologias de ensino e de avaliação 
que estimulem a iniciativa dos estudantes; 

II - matemática;  

III - será incluída uma língua estrangeira moderna, 
como disciplina obrigatória, escolhida pela 
comunidade escolar, e uma segunda, em caráter 
optativo, dentro das disponibilidades da instituição. 

III - ciências da natureza;  

IV – serão incluídas a Filosofia e a Sociologia como 
disciplinas obrigatórias em todas as séries do 
ensino médio. 

IV - ciências humanas; e  

 V - formação técnica e profissional. 

§ 1º Os conteúdos, as metodologias e as formas de 
avaliação serão organizados de tal forma que ao 
final do ensino médio o educando demonstre: 

§ 1º Os sistemas de ensino poderão compor os 
seus currículos com base em mais de uma área 
prevista nos incisos I a V do caput. 

I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos 
que presidem a produção moderna; 

^ 

II - conhecimento das formas contemporâneas de 
linguagem; 

^ 

.................................................................................... .................................................................................... 

§ 3º Os cursos do ensino médio terão equivalência 
legal e habilitarão ao prosseguimento de estudos. 

§ 3º  A organização das áreas de que trata o caput 
e das respectivas competências, habilidades e 
expectativas de aprendizagem, definidas na Base 
Nacional Comum Curricular, será feita de acordo 
com critérios estabelecidos em cada sistema de 
ensino. 

.................................................................................... .................................................................................... 

 § 5º  Os currículos do ensino médio deverão 
considerar a formação integral do aluno, de 
maneira a adotar um trabalho voltado para a 
construção de seu projeto de vida e para a sua 
formação nos aspectos cognitivos e 
socioemocionais, conforme diretrizes definidas 
pelo Ministério da Educação. 

 § 6º  A carga horária destinada ao cumprimento da 
Base Nacional Comum Curricular não poderá ser 
superior a mil e duzentas horas da carga horária 
total do ensino médio, de acordo com a definição 
dos sistemas de ensino. 

 § 7º  A parte diversificada dos currículos de que 
trata o caput do art. 26, definida em cada sistema 
de ensino, deverá estar integrada à Base Nacional 
Comum Curricular e ser articulada a partir do 
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contexto histórico, econômico, social, ambiental e 
cultural. 

 § 8º  Os currículos de ensino médio incluirão, 
obrigatoriamente, o estudo da língua inglesa e 
poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em 
caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de 
acordo com a disponibilidade de oferta, locais e 
horários definidos pelos sistemas de ensino. 

 § 9º  O ensino de língua portuguesa e matemática 
será obrigatório nos três anos do ensino médio. 

 § 10.  Os sistemas de ensino, mediante 
disponibilidade de vagas na rede, possibilitarão ao 
aluno concluinte do ensino médio cursar, no ano 
letivo subsequente ao da conclusão, outro 
itinerário formativo de que trata o caput. 

 § 11.  A critério dos sistemas de ensino, a oferta de 
formação a que se refere o inciso V do caput 
considerará: 

 I - a inclusão de experiência prática de trabalho no 
setor produtivo ou em ambientes de simulação, 
estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando 
aplicável, de instrumentos estabelecidos pela 
legislação sobre aprendizagem profissional; e 

 II - a possibilidade de concessão de certificados 
intermediários de qualificação para o trabalho, 
quando a formação for estruturada e organizada 
em etapas com terminalidade. 

 § 12.  A oferta de formações experimentais em 
áreas que não constem do Catálogo Nacional dos 
Cursos Técnicos dependerá, para sua continuidade, 
do reconhecimento pelo respectivo Conselho 
Estadual de Educação, no prazo de três anos, e da 
inserção no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, 
no prazo de cinco anos, contados da data de oferta 
inicial da formação. 

 § 13.  Ao concluir o ensino médio, as instituições de 
ensino emitirão diploma com validade nacional que 
habilitará o diplomado ao prosseguimento dos 
estudos em nível superior e demais cursos ou 
formações para os quais a conclusão do ensino 
médio seja obrigatória. 

 § 14.  A União, em colaboração com os Estados e o 
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Distrito Federal, estabelecerá os padrões de 
desempenho esperados para o ensino médio, que 
serão referência nos processos nacionais de 
avaliação, considerada a Base Nacional Comum 
Curricular. 

 § 15.  Além das formas de organização previstas no 
art. 23, o ensino médio poderá ser organizado em 
módulos e adotar o sistema de créditos ou 
disciplinas com terminalidade específica, observada 
a Base Nacional Comum Curricular, a fim de 
estimular o prosseguimento dos estudos. 

 § 16.  Os conteúdos cursados durante o ensino 
médio poderão ser convalidados para 
aproveitamento de créditos no ensino superior, 
após normatização do Conselho Nacional de 
Educação e homologação pelo Ministro de Estado 
da Educação. 

 § 17.  Para efeito de cumprimento de exigências 
curriculares do ensino médio, os sistemas de 
ensino poderão reconhecer, mediante 
regulamentação própria, conhecimentos, saberes, 
habilidades e competências, mediante diferentes 
formas de comprovação, como: 

 I - demonstração prática;  

 II - experiência de trabalho supervisionado ou outra 
experiência adquirida fora do ambiente escolar;  

 III - atividades de educação técnica oferecidas em 
outras instituições de ensino;  

 IV - cursos oferecidos por centros ou programas 
ocupacionais;  

 V - estudos realizados em instituições de ensino 
nacionais ou estrangeiras; e 

 VI - educação a distância ou educação presencial 
mediada por tecnologias.” (NR) 

Art. 44. A educação superior abrangerá os 
seguintes cursos e programas: 

“Art. 44.  .................................................................... 

..................................................................................... .................................................................................... 

 § 3º  O processo seletivo referido no inciso II do 
caput considerará exclusivamente as competências, 
as habilidades e as expectativas de aprendizagem 
das áreas de conhecimento definidas na Base 
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Nacional Comum Curricular, observado o disposto 
nos incisos I a IV do caput do art. 36.” (NR) 

Art. 61.  Consideram-se profissionais da educação 
escolar básica os que, nela estando em efetivo 
exercício e tendo sido formados em cursos 
reconhecidos, são: 

“Art. 61.  .................................................................... 

..................................................................................... ................................................................................... 

 III - trabalhadores em educação, portadores de 
diploma de curso técnico ou superior em área 
pedagógica ou afim; e 

 IV - profissionais com notório saber reconhecido 
pelos respectivos sistemas de ensino para ministrar 
conteúdos de áreas afins à sua formação para 
atender o disposto no inciso V do caput do art. 36. 

Art. 62.  A formação de docentes para atuar na 
educação básica far-se-á em nível superior, em 
curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, 
admitida, como formação mínima para o exercício 
do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) 
primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida 
em nível médio na modalidade normal.   

“Art. 62.  .................................................................. 

..................................................................................... .................................................................................... 

 § 8º  Os currículos dos cursos de formação de 
docentes terão por referência a Base Nacional 
Comum Curricular.” (NR)  

LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007. Art. 2º  A Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 

Art. 10.  A distribuição proporcional de recursos 
dos Fundos levará em conta as seguintes diferenças 
entre etapas, modalidades e tipos de 
estabelecimento de ensino da educação básica: 

“Art. 10.  ................................................................... 

.................................................................................... .................................................................................... 

 XIV - formação técnica e profissional prevista no 
inciso V do caput do art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996;  

 XV - segunda opção formativa de ensino médio, 
nos termos do § 10 do caput do art. 36 da Lei nº 
9.394, de 1996; 

XIV - educação especial; XVI - educação especial; 

XV - educação indígena e quilombola; XVII - educação indígena e quilombola; 
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XVI - educação de jovens e adultos com avaliação 
no processo; 

XVIII - educação de jovens e adultos com avaliação 
no processo; e 

XVII - educação de jovens e adultos integrada à 
educação profissional de nível médio, com 
avaliação no processo. 

XIX - educação de jovens e adultos integrada à 
educação profissional de nível médio, com 
avaliação no processo. 

.................................................................................... .............................................................................(NR) 

 Art. 3º  O disposto no § 8º do art. 62 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, deverá ser 
implementado no prazo de dois anos, contado da 
data de publicação desta Medida Provisória. 

 Art. 4º  O disposto no art. 26 e no art. 36 da Lei nº 
9.394, de 1996, deverá ser implementado no 
segundo ano letivo subsequente à data de 
publicação da Base Nacional Comum Curricular.  

 Parágrafo único.  O prazo de implementação 
previsto no caput será reduzido para o primeiro 
ano letivo subsequente na hipótese de haver 
antecedência mínima de cento e oitenta dias entre 
a publicação da Base Nacional Comum Curricular e 
o início do ano letivo.  

 Art 5º  Fica instituída, no âmbito do Ministério da 
Educação, a Política de Fomento à Implementação 
de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. 

 Parágrafo único.  A Política de Fomento de que 
trata o caput prevê o repasse de recursos do 
Ministério da Educação para os Estados e para o 
Distrito Federal pelo prazo máximo de quatro anos 
por escola, contado da data do início de sua 
implementação. 

 Art. 6º  São obrigatórias as transferências de 
recursos da União aos Estados e ao Distrito Federal, 
desde que cumpridos os critérios de elegibilidade 
estabelecidos nesta Medida Provisória e no 
regulamento, com a finalidade de prestar apoio 
financeiro para o atendimento em escolas de 
ensino médio em tempo integral cadastradas no 
Censo Escolar da Educação Básica, e que: 

 I - sejam escolas implantadas a partir da vigência 
desta Medida Provisória e atendam às condições 
previstas em ato do Ministro de Educação; e 

 II - tenham projeto político-pedagógico que 
obedeça ao disposto no art. 36 da Lei nº 9.394, de 
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1996. 

 § 1º  A transferência de recursos de que trata o 
caput será realizada com base no número de 
matrículas cadastradas pelos Estados e pelo Distrito 
Federal no Censo Escolar da Educação Básica, 
desde que tenham sido atendidos, de forma 
cumulativa, os requisitos dos incisos I e II do caput.  

 § 2º  A transferência de recursos será realizada 
anualmente, a partir de valor único por aluno, 
respeitada a disponibilidade orçamentária para 
atendimento, a ser definida por ato do Ministro de 
Estado da Educação. 

 § 3º  Os recursos transferidos nos termos do caput 
poderão ser aplicados nas despesas de 
manutenção e desenvolvimento das escolas 
participantes da Política de Fomento, podendo ser 
utilizados para suplementação das expensas de 
merenda escolar e para aquelas previstas nos 
incisos I, II, III, VI e VIII do caput do art. 70 da Lei nº 
9.394, de 1996. 

 § 4º  Na hipótese de o Distrito Federal ou de o 
Estado ter, no momento do repasse do apoio 
financeiro suplementar de que trata o caput, saldo 
em conta de recursos repassados anteriormente, 
esse montante, a ser verificado no último dia do 
mês anterior ao do repasse, será subtraído do valor 
a ser repassado como apoio financeiro 
suplementar do exercício corrente.  

 § 5º  Serão desconsiderados do desconto previsto 
no § 4º os recursos referentes ao apoio financeiro 
suplementar, de que trata o caput, transferidos nos 
últimos doze meses.  

 Art. 7º  Os recursos de que trata o parágrafo único 
do art. 5º serão transferidos pelo Ministério da 
Educação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação - FNDE, independentemente de 
celebração de termo específico. 

 Art. 8º  Ato do Ministro de Estado da Educação 
disporá sobre o acompanhamento da 
implementação do apoio financeiro suplementar 
de que trata o parágrafo único do art. 5º. 

 Art. 9º  A transferência de recursos financeiros 
prevista no parágrafo único do art. 5º será 
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efetivada automaticamente pelo FNDE, dispensada 
a celebração de convênio, acordo, contrato ou 
instrumento congênere, mediante depósitos em 
conta corrente específica. 

 Parágrafo único.  O Conselho Deliberativo do FNDE 
disporá, em ato próprio, sobre condições, critérios 
operacionais de distribuição, repasse, execução e 
prestação de contas simplificada do apoio 
financeiro. 

 Art. 10.  Os Estados e o Distrito Federal deverão 
fornecer, sempre que solicitados, a documentação 
relativa à execução dos recursos recebidos com 
base no parágrafo único do art. 5º ao Tribunal de 
Contas da União, ao FNDE, aos órgãos de controle 
interno do Poder Executivo federal e aos conselhos 
de acompanhamento e controle social. 

 Art. 11.  O acompanhamento e o controle social 
sobre a transferência e a aplicação dos recursos 
repassados com base no parágrafo único do art. 5º 
serão exercidos no âmbito dos Estados e do Distrito 
Federal pelos respectivos conselhos previstos no 
art. 24 da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007. 

 Parágrafo único.  Os conselhos a que se refere o 
caput analisarão as prestações de contas dos 
recursos repassados no âmbito desta Medida 
Provisória, formularão parecer conclusivo acerca da 
aplicação desses recursos e o encaminharão ao 
FNDE. 

 Art. 12.  Os recursos financeiros correspondentes 
ao apoio financeiro de que trata o parágrafo único 
do art. 5º correrão à conta de dotação consignada 
nos orçamentos do FNDE e do Ministério da 
Educação, observados os limites de movimentação, 
de empenho e de pagamento da programação 
orçamentária e financeira anual. 

 Art. 13.  Fica revogada a Lei nº 11.161, de 5 de 
agosto de 2005. 

 Art. 14.  Esta Medida Provisória entra em vigor na 
data de sua publicação. 
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