
 
 

  

DIRETRIZES PARA ABERTURA, ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO DOS CURSOS TÉCNICOS 

NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO 

GROSSO DO SUL 

 

Estabelece os Procedimentos a serem adotados para 

autorização de Abertura, Alteração e Extinção de Cursos 

Técnicos, presenciais e/ou à distância, do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul 

– IFMS. 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Estas Diretrizes visam normatizar a abertura, alteração e extinção de Cursos 

Técnicos Integrados e Subsequentes, sendo este último na modalidade presencial e/ou à 

distância, no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 

do Sul – IFMS. 

Art. 2º Para todos os efeitos compreende-se por Diretrizes como um conjunto de 

orientações, princípios, critérios e definição de procedimentos a serem observados pelos 

campi na elaboração de proposta de novos cursos ou extinção daqueles já existentes no 

IFMS. 

Art. 3º O presente documento fundamenta-se nos parâmetros definidos pelas seguintes 

legislações: 

I. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – LDB, que define as Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira, e suas alterações; 

II. Resolução CNE/CEB nº 1, de 05 de julho de 2000, que estabelece Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação de Jovens e Adultos; 

III. Decreto nº 5.154/2004, que regulamenta o § 2º do Art. 36 e os Artigos 39 a 41 da 

LDB; 

IV. Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006, que institui, no âmbito federal, o Programa 

Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, e dá outras providências. 

V. Resolução nº 3, de 9 de julho de 2008, que dispõe sobre a instituição e implantação 

do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio. 

VI. A Lei nº 11.741, de 16 de julho de 2008, que redimensiona, institucionaliza e integra 

as ações da educação profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e 



 
 

  

adultos e da educação profissional e tecnológica e insere os cursos de Formação 

Inicial e Continuada ou qualificação profissional no parágrafo 2º, inciso I, do Art. 39; 

VII. Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que Institui a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia. 

VIII. Resolução CEB/CNE nº 4, de 13 de julho de 2010, que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica;  

IX. Resolução CEB/CNE nº 2, de 30 de janeiro de 2012, que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio; 

X. Resolução nº 06, de 20 de setembro de 2012 que define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio; 

XI. Decreto nº 8.268, de 18 de junho de 2014, que altera o Decreto nº 5.154, de 23 de 

julho de 2004, que regulamenta o § 2º do Art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996. 

Art. 4º O Projeto Pedagógico do Curso – PPC é o instrumento da concepção didático-

pedagógica do curso e deve ser elaborado de forma coletiva com base na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, nos pareceres e nas resoluções do Conselho 

Nacional de Educação – CNE que normatizam o Ensino Técnico e no Catálogo Nacional de 

Cursos Técnicos, devendo observar ainda as diretrizes contidas no Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI, no Projeto Pedagógico Institucional – PPI, no Plano de 

Desenvolvimento do Campus, bem como as orientações da Pró-Reitoria de Ensino. 

Art. 5º O PPC deve atender as finalidades, características e objetivos dos Institutos 

Federais, de acordo com a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, nos seus Art. 6º e 7º, 

assim como ao Termo de Acordo de Metas – TAM e compromissos dos Institutos Federais.  

Parágrafo Único: Compõem as finalidades, características e objetivos dos Institutos 

Federais, no que se refere à educação técnica: 

I. Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, 

formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos 

setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, 

regional e nacional;  

II. Desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e 

investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às 

demandas sociais e peculiaridades regionais;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

III. Promover a integração e a verticalização da educação básica à educação 

profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de 

pessoal e os recursos de gestão;  
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IV. Orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos 

arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no 

mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no 

âmbito de atuação do Instituto Federal;  

V. Desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica;  

VI. Realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, 

o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico;  

VII. Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, 

notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente; 

VIII. Garantir, em cada exercício, o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de suas vagas 

para atender aos objetivos definidos no inciso I do Art. 7º da Lei 11.892/2008. 

 

CAPÍTULO II 

DOS PROCEDIMENTOS PARA ABERTURA DE NOVOS CURSOS 

Art. 6º As propostas de criação de cursos devem contar, prioritariamente, com corpo 

docente efetivo do IFMS e a oferta de, no mínimo, 40 vagas.  

Parágrafo único: Caso tenha subsídios do FNDE, podem ser contratados docentes por 

edital do CREaD, que contará com servidores do IFMS e Servidores Temporários bolsistas 

do e-Tec Brasil (FNDE), uma vez que a instituição não possui quadro próprio para suprir as 

demandas de pessoal do CREaD, condicionado a financiamento do FNDE. 

Art. 7º Os procedimentos para abertura de novos cursos deverão obedecer a seguinte 

sequência de ações: 

I. Reunião com a comunidade acadêmica e sociedade civil, sob a coordenação da 

Direção-Geral – DIRGE e/ou Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão – DIREN, com 

devido registro em ata, para levantamento de interesse e análise da demanda social 

do curso que se pretende ofertar no campus;  

II. Designação, pela Direção-Geral – DIRGE, de equipe responsável para avaliar a 

viabilidade da oferta do curso, devendo esta apresentar parecer fundamentado, 

minimamente, na análise: 

a) Dos arranjos produtivos, as características mercadológicas locais, além dos dados 

estatísticos locais e da região de atuação do campus; 

b) Da disponibilidade/previsão de docentes e técnico-administrativos para atender o 

curso, desde seu início até sua conclusão; 

c) Da disponibilidade/previsão de instalações físicas (salas de aula, laboratórios, 

biblioteca, rede de internet, e outros) e equipamentos suficientes para a realização das 

atividades do curso, desde seu início até sua conclusão, considerando-se o Catálogo 



 
 

  

Nacional de Cursos Técnicos, as diretrizes curriculares e demais legislações 

pertinentes; 

d) Da previsão orçamentária para atender às demandas do curso; 

e) Da rede de empresas que poderiam receber os estagiários e egressos do curso, caso 

necessário; 

f) Da viabilidade de atendimento aos requisitos legais, de acordo com a especificidade do 

curso.  

III. Designação, pela DIRGE, de Comissão de Elaboração que juntamente com o 

Colegiado de Eixo será responsável por: 

a) Elaboração do PPC conforme Anexos III e V ou VII; 

b) Montagem e encaminhamento do Processo de Solicitação de Abertura de Curso 

(Anexo I), conforme procedimentos dos incisos de I a VII, do Art. 7º deste documento; 

c) Acompanhamento da tramitação do processo até sua autorização pelo Conselho 

Superior – COSUP, realizando as adequações que forem solicitadas no decorrer deste 

trâmite; 

IV. Apreciação do PPC pela comunidade acadêmica, em reunião marcada pela DIRGE 

e/ou DIREN, especificamente para esse fim, com devido registro em ata; 

V. Encaminhamento do processo à Diretoria de Educação Básica – DIREB da Pró-

Reitoria de Ensino e Pós-Graduação – PROEN via memorando da DIRGE, 

juntamente com o formulário para de análise do PPC (Anexo IV ou Anexo VI);  

VI. Adequação do Projeto pela Comissão de Elaboração para atendimento das 

sugestões feitas pelos órgãos colegiados (CODIR e COSUP), por intermédio da 

DIREB; 

VII. Encaminhamento do pedido para abertura de processo de compra da bibliografia 

indicada no PPC, pela Comissão à Direção Geral do campus que, por sua vez, 

encaminhará à Diretoria de Administração – DIRAD, podendo ser 50% dela ou da 

bibliografia complementar adquirida em forma de e-book.  

§ 1º Caso exista no IFMS algum campus que oferte um curso semelhante ao que se deseja 

criar, a Comissão de Elaboração deverá analisar o PPC já existente, buscando adequá-lo à 

realidade do local/campus, apresentando justificativa em caso de alterações na matriz 

curricular e/ou ementas. 

§ 2º As alterações citadas no parágrafo anterior deverão ocorrer de forma a garantir 70% de 

similaridade das ementas da nova matriz com a matriz do curso já em andamento.  

 

 

 



 
 

  

CAPÍTULO III 

DOS PROCEDIMENTOS PARA ALTERAÇÃO DE CURSO 

Art. 8º Os procedimentos para alteração de curso deverão obedecer a seguinte sequência: 

I. Designação pela DIRGE da Comissão de Alteração de Curso que ficará responsável 

pela Proposta de Reformulação Curricular, contendo as seguintes ações: 

a) Elaborar documento de justificativa das alterações apresentadas; 

b) Revisar o PPC em andamento e propor as alterações; 

c) Montar e encaminhar o processo de Solicitação de Alteração de Curso, conforme 

procedimentos dos incisos de I a IX, do Art. 18 e Anexos I, III e V ou VII desta Diretriz; 

d) Acompanhar o processo até sua autorização pelo COSUP, realizando as adequações 

que forem solicitadas. 

II. Apreciação da proposta de alteração do PPC junto à comunidade acadêmica, em 

reunião marcada pela DIRGE e/ou DIREN, especificamente para esse fim, com 

devido registro em ata; 

III. Encaminhamento do processo à DIREB/PROEN, via memorando da DIRGE, se tiver 

parecer favorável da comunidade; 

IV. Encaminhamento do formulário contendo a análise final do PPC para 

encaminhamentos e contribuições da DIREB (Anexo IV ou VI); 

V. Realização das adequações do Projeto pela Comissão, caso seja solicitado pelo 

CODIR ou COSUP; 

VI. Devolução do PPC à DIREB com as alterações sugeridas, no prazo solicitado. 

Art. 9º As alterações de menor relevância realizadas no PPC dos cursos técnicos não 

necessitam de envio ao COSUP para aprovação, devendo apenas serem encaminhadas 

pelo Coordenador de Eixo e/ou DIREN à DIREB para análise, homologação e divulgação no 

site do IFMS, sendo consideradas alterações de menor relevância: 

I. Remanejamento de vagas já autorizadas entre turnos de um mesmo curso 

presencial ou criação de um turno, nas mesmas condições; 

II. Alteração de endereços; 

III. Atualização de dados dos docentes (nome, titulação e regime de trabalho); 

IV. Atualização de bibliografia; 

V. Atualização de dados do coordenador (nome, titulação e regime de trabalho); 

VI. Atualização de informações demográficas publicadas pelo IBGE. 

 

 

 

 



 
 

  

CAPÍTULO IV 

DOS PROCEDIMENTOS PARA EXTINÇÃO DE CURSO 

Art. 10 Os Cursos Técnicos serão extintos quando não houver preenchimento de no mínimo 

50% do número de vagas ofertadas durante igual período de duração do curso em 

processos seletivos consecutivos.  

§ 1º A extinção de um curso está condicionada à proposta de aproveitamento de 

laboratórios e demais recursos utilizados pelo curso em extinção, bem como compromisso 

de que os docentes e demais servidores que atuavam especificamente no curso, sejam 

remanejados para outros setores.  

§ 2º É facultado a Direção Geral do campus, em consonância com o Colegiado do 

Curso/Eixo, optar pela suspensão temporária da oferta de vagas para abertura de novas 

turmas, por um período até 3 (três) ofertas regulares do curso, deixando em estado de 

sobrestamento o processo de extinção, até que se tenha condições de analisar os motivos 

da diminuição de matrículas e tomar as providências cabíveis. 

§ 3º Após o período de sobrestamento, em caso de extinção, devem ser observados os 

procedimentos previstos no Artigo 11 deste regulamento, enquanto que em caso de 

reabertura do curso, caberá observância dos procedimentos previstos nos Artigos 6º e 7º 

e/ou 8º deste regulamento, de acordo com a avaliação do campus.  

Art. 11 Os procedimentos para extinção de curso deverão obedecer a seguinte sequência: 

I. Designação, pela DIRGE, de Comissão de Análise da Extinção de Curso, que será 

responsável por: 

a) Elaboração de documento de justificativa para extinção do curso, observado o disposto 

no § 1º do Artigo 10 destas diretrizes;  

b) Montagem e encaminhamento do processo de Solicitação de Extinção de Curso, 

conforme procedimentos dos incisos de I a IX do Art. 18 e Anexos I desta Diretriz;  

c) Acompanhamento do processo até sua aprovação pelo COSUP. 

II. Apreciação da justificativa de extinção pela comunidade acadêmica, em reunião 

marcada pela DIRGE e/ou DIREN, especificamente para esse fim, com devido 

registro em ata; 

III. Encaminhamento do processo à DIREB/PROEN se tiver parecer favorável da 

comunidade, via memorando da DIRGE; 

IV. Análise final da Comissão de Análise da Extinção de Curso ou Colegiado para 

atendimento às adequações solicitadas pelos órgãos colegiados (CODIR e COSUP); 

V. Devolução à DIREB, que encaminhará o processo para os trâmites finais. 

 

 



 
 

  

CAPÍTULO V 

DA TRANSIÇÃO E MIGRAÇÃO CURRICULAR 

Art. 12 Considera-se Transição Curricular o período temporal entre a implantação de uma 

nova matriz curricular e a extinção da matriz curricular do PPC vigente. 

Art. 13 A Migração Curricular consiste na mudança do estudante da matriz curricular em 

extinção para a matriz curricular nova durante o período de transição curricular, não 

podendo ser revertida. 

Art. 14 A transição curricular pode implicar nas seguintes situações: 

I. Migração do estudante para a nova matriz curricular; 

II. Ingresso automático do estudante na matriz curricular nova; 

III. Permanência do estudante na matriz curricular em extinção; 

a) Por opção, mediante o preenchimento de termo de opção pelo estudante ou 

responsável legal no caso de alunos menores de idade, que expressa seu acordo de 

migração para a nova matriz curricular, não podendo ser revertido. 

b) Por indução, aplicada aos estudantes que não optaram pela migração e reprovaram 

em componentes curriculares extintos ou sem equivalência na matriz curricular nova; 

c) Por indução, aplicada aos estudantes que após trancamento de matrícula, retornem ao 

curso; 

d) Por indução, aplicada aos estudantes transferidos, portadores de diploma ou 

reingresso no curso. 

Art. 15 A Comissão de Alteração de Curso, apoiada pela DIREN, Coordenação de 

Curso/Eixo e Colegiado de Curso, deve elaborar um Plano de Transição Curricular, o qual 

deverá ser submetido a analise da PROEN junto com o pedido de Ajuste Curricular. 

Parágrafo único: O Plano de Transição Curricular deve conter as seguintes informações 

quanto ao processo de transição curricular: 

I. Prazo para extinção da matriz curricular antiga; 

II. Data de implantação da nova matriz curricular; 

III. Prazo para solicitação de migração curricular; 

IV. Formas de migração da matriz curricular em extinção para a matriz curricular nova; 

V. Tabela de equivalência de componentes curriculares; 

VI. Outras informações que se façam necessárias. 

§ 1º O prazo para extinção da matriz curricular antiga que continuar com estudantes 

vinculados e que não optaram pela migração curricular, deve obedecer ao critério de oferta 

regular dos semestres posteriores ao que os estudantes se encontram, sendo a matriz 

curricular replicada mais uma única vez, exceto as disciplinas que tenham equivalência na 

nova matriz curricular, de acordo com o período regular de oferta dos semestres do curso. 



 
 

  

§ 2º A tabela de equivalência de componentes curriculares indica quais componentes da 

nova matriz curricular correspondem ao da matriz curricular em extinção, conforme análise 

realizada pelo DIREN. 

Art. 16 Ao realizar migração de matriz curricular, o estudante ou responsável legal no caso 

de menores de idade, deve assinar um Termo de Migração de Matriz Curricular, declarando 

conhecer as normas para a transição curricular. 

Art. 17 Em caráter excepcional, disciplinas em extinção podem ser oferecidas em turma 

especial, desde que exista demanda para sua realização e capacidade de oferta para a 

Instituição. 

CAPÍTULO VI 

DO PROCESSO 

Art. 18 O processo com a proposta de criação, alteração ou extinção de curso deverá conter 

obrigatoriamente, nesta ordem: 

I. Capa do processo; 

II. Requerimento de criação, alteração ou extinção de curso, preenchido pelo 

presidente da Comissão ou Colegiado de Curso/Eixo, conforme Anexo I; 

III. Portaria de designação da Comissão, emitida pela DIRGE; 

IV. Justificativa de alteração ou extinção, elaborada pela Comissão (não se aplica para 

criação de curso);  

V. Parecer da equipe responsável por avaliar a viabilidade da oferta (aplica-se apenas 

para a criação de curso); 

VI. Projeto Pedagógico de Curso, conforme Anexo IV ou VI (não se aplica ao processo 

de extinção);  

VII. Termo de Ciência, assinado por todos os docentes e técnico-administrativos que têm 

seu nome vinculado à proposta, conforme Anexo II; 

VIII. Atas de reuniões e pareceres que forem produzidos durante o processo de 

elaboração da proposta, dispostos em ordem cronológica; 

IX. Memorando do presidente da Comissão ou do Colegiado, encaminhando o processo 

à DIREN. 

§ 1º A partir da entrega do processo à DIREN, as atas, pareceres e demais documentos que 

forem produzidos em decorrência do processo em pauta deverão ser anexados em ordem 

cronológica após o memorando que encaminhou a documentação à DIREN. 

§ 2º Todas as folhas do processo devem ser carimbadas, paginadas e rubricadas.  

 

 

 



 
 

  

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 19 Em relação à formatação básica, o PPC deverá seguir as normas da metodologia 

científica de produção de texto e demais orientações constantes no Anexo V ou VII – 

Orientações de Formatação do PPC. 

Art. 20 O processo contendo o Projeto de Curso deve ser encaminhado à DIREB/ PROEN 

com antecedência de seis (6) meses do início da oferta. 

Art. 21 Nenhuma elaboração, extinção ou alteração de PPC pode ser efetuada sem seguir 

os trâmites contidos nestas diretrizes, exceto as de menor relevância.  

Art. 22 Para a oferta da primeira turma de um curso exige-se, obrigatoriamente, a 

aprovação do COSUP.  

Art. 23 Os casos omissos serão dirimidos pela PROEN e DIREB, observada a legislação 

pertinente. 

Art. 24 Estas Diretrizes entram em vigor na data de sua publicação, após a aprovação pelo 

Conselho Superior – COSUP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Documento atualizado em novembro/2016, abrangendo as especificidades da Educação à Distância.  



 
 

  

ANEXO I 

REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE CRIAÇÃO DE PROCESSO 

 

Processo nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (conforme SUAP) 

 

 

_________________________ 

Local e data 

 

Solicito criação de processo, conforme informações a seguir: 

Interessado: Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campus xxxxx 

Proposta de:  

( ) CRIAÇÃO DE CURSO  

( ) ALTERAÇÃO DE CURSO  

( ) EXTINÇÃO DE CURSO 

Ciclo de matrícula – entrada: ano/semestre. 

 

 

 

Respeitosamente, 

 

 

_________________________________ 

Nome completo do servidor 

Função  

 

 



 
 

  

ANEXO II  

TERMO DE CIÊNCIA 

 

Os docentes e técnico-administrativos abaixo relacionados declaram ter ciência da citação 

de seus nomes na proposta de *_____________________ do Curso _________________ e 

assumem a responsabilidade no desenvolvimento das atividades que lhes forem 

pertinentes. 

* Abertura, Alteração ou Extinção 

 

Local e data. 

 

 

Nome SIAPE Função Assinatura 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ANEXO III 

ORIENTAÇÕES DE FORMATAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSOS 

 

Em relação à formatação básica, os Projetos Pedagógicos de Cursos dos Cursos 

Técnicos deverão seguir as normas da metodologia científica de produção de texto e 

deverão considerar as seguintes orientações: 

I. Tipo de letra: Arial, tamanho 11, exceto: 

 para o título de capa, tamanho 12; 

 em citações longas (com recuo), tamanho 10; 

 dentro de tabelas, tamanho 10. 

II. Espaçamento entre linhas de 1,5, exceto nas situações previstas pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, como em citações longas 

(com recuo) e dentro de quadros ou tabelas; 

III. Configuração da página em formato A4, com margens superior e esquerda de 3,0 

cm e inferior e direita de 2,0 cm; 

IV. Títulos em negrito e caixa alta e subtítulos em caixa alta; 

V. Apresentação de título e fonte para as figuras, tabelas e quadros; 

VI. Espaçamento de uma linha para separar títulos de texto, acima e abaixo dos 

títulos e subtítulos. 

VII. Indicação das fontes de pesquisa usadas na fundamentação teórica pelo sistema 

de chamada Autor-Data. 

VIII. Referências utilizando as normas da ABNT. 

 

Indicar os seguintes elementos básicos: autor, título, cidade, editora e ano, como 

no exemplo abaixo: 

 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2005.  
 
 

Um autor CASTRO, C. M. 

Dois autores CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. 

Três autores ENRICONE, D.; GRILLO, M.; CALVO HERNANDEZ, I. 

Mais de três autores RIBEIRO, A. L. et al. 

Organizador, compilador, etc D'ANTOLA, A. (Org.). 

 

 

 



 
 

  

ANEXO IV 

FORMULÁRIO PARA ANÁLISE DO PPC DE CURSO TÉCNICO INTEGRADO 

 (preenchido pelo campus antes do envio à DIREB/PROEN) 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ANÁLISE 

Processo nº 

Data do envio:  

Nome do Responsável pelo envio: SIAPE 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

Campus: 

Curso Técnico Integrado em:  

Carga horária total (horas) Carga horária total (hora/aula): 

A carga horária atende ao Catálogo Nacional de Cursos Técnicos: ( ) Sim ( )Não 

Ano/semestre de início da turma:  

Campus que ofertarão o mesmo curso:  
( ) Aquidauana 
( ) Campo Grande  
( ) Corumbá 
( ) Coxim  
( ) Dourados  
( ) Jardim  
( ) Naviraí 
( ) Nova Andradina  
( ) Ponta Porã  
( ) Três Lagoas  

Coordenador de Eixo:  
E-mail:  

 

3. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA 

( ) O despacho do campus de origem apresenta a descrição detalhada da situação do curso; 
( ) Versão impressa do PPC 
( ) Versão eletrônica editável do PPC 
( ) Cópia da Portaria da Comissão de Elaboração do PPC 
( ) Cópia dos Atos Autorizativos do curso(Portaria de autorização de vagas e Resolução de aprovação 
do PPC), Desconsiderando – se quando se tratar de processo inicial de regularização  
( ) Parecer assegurando a existência da infraestrutura mínima recomendada pela legislação, para a 
oferta dos cursos acrescido; 
( ) Estudo de Viabilidade realizado junto a comunidade local, para justificar a oferta do curso. 

OBSERVAÇÕES: 
 

 

4. SITUAÇÃO DO CURSO 

( ) O Curso inicia seu processo de regularização (pedido de aprovação dos Atos Autorizativos) 
( ) O Curso já foi aprovado pelo COSUP(pedido de atualização dos Atos) 
( ) O Curso foi aprovado pelo COSUP (pedido de extinção dos Atos) 

OBSERVAÇÕES: 
 

 

5. CHECK LIST DO PPC (assinale os itens que constam no PPC) 

( ) Capa contendo nome do curso, forma e modalidade, campus e ano 
( ) Contra capa com as funções e responsáveis pelo PPC em diferentes instâncias 
( ) Dados da Instituição (nome da Unidade, CNPJ e data) 



 
 

  

( ) Dados do Curso ( Nome do curso, Eixo tecnológico a que pertence, Certificação, Carga horária 
teórica e prática, Carga horária do Estágio Curricular Supervisionado e Carga horária Total do Curso) 
( ) Sumário 
( ) A paginação do Sumário corresponde aos itens que estão no corpo do PPC 
( ) A numeração do PPC aparece a partir do item Justificativa (pág 5) 
( ) O número das páginas encontra-se no canto inferior centralizado 
( )1 Justificativa  
( ) 1.1 Introdução 
( ) 1.2 Características Socioeconômicas do Estado de Mato Grosso do Sul 
( ) 1.3 Características Socioeconômicas do Município 
( ) 1.4 Demanda e Qualificação Profissional 
( )2 Objetivos 
( ) 2.1 Objetivo Geral 
( ) 2.2 Objetivos Específicos 
( ) 3 Requisito de Acesso 
( ) 3.1 Público – Alvo 
( ) 3.2 Forma de Ingresso 
( ) 3.3 Regime de ensino 
( ) 3.4 Regime de matrícula 
( ) 3.5 Identificação do curso 
( ) 4 Perfil Profissional do egresso 
( ) 4.1 Área de Atuação 
( ) 5 Organização Curricular 
( ) 5.1 Fundamentação Geral 
( ) 5.2 Estrutura Curricular 
( ) 5.3 Matriz Curricular 
( ) 5.4 Distribuição da carga horária 
( ) 5.5 Ementas e Bibliografias 
( ) 6 Metodologia 
( ) 6.1 Estágio Curricular Supervisionado 
( ) 6.2 Aproveitamento de Experiências Anteriores 
( ) 6.3 Trabalho de Conclusão de curso – TCC 
( ) 6.4 Ações Inclusivas 
( ) 7 Avaliação da Aprendizagem 
( ) 7.1 Recuperação Paralela 
( ) 8 Infraestrutura do curso  
( ) 8.1 Instalações e Equipamentos 
( ) 8.1.1 Área física dos Laboratórios 
( ) 8.1.2 Leiautes dos Laboratórios 
( ) 8.1.3 Descrição dos Equipamentos Permanentes de cada Laboratório 
( ) 8.2 Unidades Curriculares Contempladas em cada Laboratório 
( ) 9 Pessoal Docente 
( ) 10 Certificação 

OBSERVAÇÕES: 
 

 

6. ANÁLISE PEDAGÓGICA DA PROPOSTA 
 (Especificar em OBSERVAÇÕES, o que precisa ser alterado ou complementado) 

JUSTIFICATIVA e subitens 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 

O PPC apresenta informações referentes ao Arranjo Produtivo Local, a importância da oferta do curso 
para o desenvolvimento da região e da população e a legislação pertinente ao curso? 
( ) Atende satisfatoriamente aos itens elencados 
( ) Atende parcialmente aos itens elencados 

OBSERVAÇÕES: 
 

 

OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O Objetivo geral está de acordo com o perfil do curso constante nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
e/ou Catálogo Nacional de Cursos: 



 
 

  

( ) Sim ( ) Não 
Os Objetivos específicos estão de acordo com o perfil constante na legislação específica de cada 
curso e alinhado ao objetivo geral: 
( ) Sim ( ) Não 

OBSERVAÇÕES: 
 

REQUISITOS DE ACESSO e subitens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 

O PPC apresenta a descrição do público – alvo do curso, de acordo com a escolaridade mínima 
exigida na legislação vigente para cada forma de oferta, em consonância com o Regulamento da 
Organização Didático-Pedagógica dos Cursos Técnicos do IFMS: 
( ) Sim ( ) Não  

OBSERVAÇÕES: 
 

PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO e subitem 4.1 

O PPC apresenta o perfil profissional do curso e do egresso de acordo com as Diretrizes Nacionais 
Curriculares e com o Catálogo Nacional de Cursos: ( )Sim ( )Não  

OBSERVAÇÕES: 
 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO e subitens 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 

( ) Fundamentação Geral do curso baseada na legislação vigente; 
( ) Estrutura Curricular do curso em linhas gerais, de acordo com o Regulamento da Organização 
Didático-Pedagógica dos Cursos Técnicos do IFMS; 
( ) Matriz Curricular, onde constem aulas teóricas e práticas, código das unidades curriculares, 
período onde o estágio iniciará, formação geral, formação específica e total, carga horária teórica e 
prática, do estágio e total do curso; 
( ) Distribuição da carga horária entre a formação geral, a parte diversificada e a formação específica,  
com o parcial da quantidade de horas e ao final estágio e carga horária total do curso; 
( ) Ementas com a sequência das unidades curriculares, na mesma sequência da matriz, com a carga 
horária em h/a e h. Os conteúdos propostos são tópicos separados por ponto, no máximo de 4 linhas. 
Propõe o estudo da História e Cultura Afro-brasileira e Indígena, conforme Lei 11.645/08; 
( ) Bibliografias contendo 5 livros para a básica e 3 para a complementar, seguindo a seguinte ordem 
autor, nome do livro em negrito. Cidade: editora, ano (SEVERINO, A.J. Metodologia do Trabalho 
Científico. São Paulo: Cortez, 2007).  
( ) Referências de outras fontes citadas conforme as normas da ABNT. 

OBSERVAÇÕES: 
 

METODOLOGIA e subitens 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 

( ) Apresenta as estratégias pedagógicas; 
( ) O objetivo e a forma como acontecerá o estágio curricular supervisionado;  
( ) Explicação de como acontecerá o aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores; 
( ) Explicação sobre o Trabalho de Conclusão de Curso, conforme o Regulamento de TCC. 
( ) Ações inclusivas, conforme legislação específica, que viabilizem a aprendizagem dos estudantes 
portadores de deficiência. 

OBSERVAÇÕES: 
 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Os procedimentos de avaliação previstos nos processos de ensino e aprendizagem atendem à 
concepção do curso definida no PPC, os critérios acima mencionados, bem como os existentes no 
Regulamento da Organização Didático-Pedagógica dos Cursos Técnicos do IFMS: 
( ) Sim ( ) Não 
Em relação ao processo avaliativo, o PPC descreve: 
( ) Frequência Mínima de 75% da carga horária total do curso 
( ) Média igual ou superior a 7,0 em todos os componentes curriculares 
A recuperação paralela é citada? ( ) Sim ( ) Não 

OBSERVAÇÕES: 
 

INFRAESTRUTURA e subitens 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 e 9.2 

( ) Instalações e equipamentos, com a especificação da área física e equipamentos dos laboratórios, 
além dos leiautes; 



 
 

  

OBSERVAÇÕES: 
 

PESSOAL DOCENTE 

( ) quadro contendo a unidade curricular, o docente por ela responsável e a sua formação (graduação 
e a maior titulação, especificando área de concentração e instituição) 

OBSERVAÇÕES: 
 

CERTIFICAÇÃO 

( ) Os condicionantes ligados à certificação e qual a certificação que será oferecida aos estudantes 
que tiverem cumprido estes condicionantes. 

OBSERVAÇÕES: 
 
 

7. REQUISITOS LEGAIS 

O PPC descreve a forma de atendimento aos requisitos legais e normativos: 
( ) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-brasileira e Indígena.  
( ) Prevalência de avaliação presencial para EaD  
( ) Informações acadêmicas (Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007, alterada pela Portaria 

Normativa MEC N° 23 de 01/12/2010, publicada em 29/12/2010)  
( ) Políticas de educação ambiental  
( ) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica 
( ) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação em Direitos Humanos 
( ) Proteção dos direitos da pessoa com Transtorno de Espectro Autista 

OBSERVAÇÕES: 
 
 

8. PARECER TÉCNICO PEDAGÓGICO 

Considerando – se os itens analisados acima, o parecer técnico pedagógico é: 

( ) FAVORÁVEL.  
Encaminhe -se para análise e parecer da DIREB para posterior envio ao CODIR E COSUP  

( ) FAVORÁVEL, COM RESSALVAS.  
Encaminhe-se para a Coordenação do Curso/Eixo para serem feitas as adequações constantes 
neste parecer. A devolução do PPC alterado deverá ocorrer no prazo de 10 dias úteis. 

( ) DESFAVORÁVEL 
Devolução do PPC com parecer justificando as causas. Neste caso, por terem inúmeras 
inconsistências, o mesmo deverá ser reescrito conforme as orientações constantes nesta Diretriz. 
A entrega do novo PPC reescrito, deverá ocorrer no prazo de 15 dias úteis. 

          

         Cidade/Campus, ___/___/____ 

 

_________________________________ 

Nome do responsável pelo Parecer 

Função 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ANEXO V 

TEMPLATE DO PROJETO PEDAGÓGICO DOS CURSOS TÉCNICOS 

INTEGRADOS NA MODALIDADE PRESENCIAL 

 

 

 

 

 

CAPA: Fonte ARIAL 12 

TEXTO: ARIAL tamanho 11  

TABELAS: ARIAL tamanho 10  

 

 

 

 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TÉCNICO EM xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

FORMA INTEGRADA 

MODALIDADE PRESENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPUS xxxxxxxxxx 

ANO 



 
 

  

Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do 

Sul. 

 

Reitor(a) do IFMS 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Pró-Reitor(a) de Ensino e Pós-Graduação  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Diretor(a) de Educação Básica 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Diretor(a) Geral do Campus xxxxxxxx do IFMS 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 Diretor(a) de Ensino, Pesquisa e Extensão 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Comissão de Elaboração do Projeto Pedagógico do Curso Técnico Integrado em 

xxxxxxxxxxx 

Presidente: (Nome completo e campus) 

Membros: (Nome completo e campus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Nome da Unidade: 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do 

Sul – Campus xxxxxxxxxxxx 

CNPJ/CGC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Data: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx (quando houver reenvio para alteração colocar ao 

lado: atualizado em: ___/___/_____) 

 

Projeto Pedagógico do Curso Técnico Integrado em xxxxxxxxx Modalidade Presencial 

Diplomação: Técnico em xxxxxxxxxxxx 

Duração do Curso: XXX anos ou XXX semestres 

Carga Horária Teórica e Prática: xxxxxx (h/a e h) 

Carga Horária do Estágio Profissional Supervisionado: xxxxx (h/a e h) 

Carga Horária Total do Curso: xxxxxxxx (h/a e h) 
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1 JUSTIFICATIVA  

 

Apresentar breve histórico do desenvolvimento do estado e do município, situar as 

características turísticas e culturais, as tendências econômicas e panorama do mercado 

para atuação do futuro profissional formado pelo IFMS.  

Breve histórico do IFMS, histórico do curso, sua trajetória e conquistas sociais.  

Apresentar um texto argumentativo, fundamentado teoricamente, contendo uma 

breve apresentação da necessidade de implantação do curso. Inserir dados atualizados 

acerca das demandas:  

a) Social - discutir a relevância e contribuição social do curso e sua relação com 

cursos equivalentes ou similares no Brasil e/ou na Região;  

b) Setor Produtivo - demonstrar tendências econômicas e tecnológicas, mercado de 

trabalho e contribuição do curso para o desenvolvimento regional; 

Incluir na justificativa dados referentes ao estudo de viabilidade - apresentar, em síntese, as 

condições estruturais e humanas da instituição para oferecer o curso (turno, salas 

disponíveis, laboratórios, materiais e equipamentos necessários para implantação, 

quantitativo de professores necessários e existentes na instituição. 

 Os subitens que compõem o texto da justificativa são: 

1.1 INTRODUÇÃO 

1.2 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO 

SUL 

1.3 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS DO MUNICÍPIO xxxxxxxxx 

1.4 DEMANDA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 Os dados estatísticos retirados do IBGE devem estar atualizados e as fontes de 

referênica para gráficos e tabelas devem vir logo abaixo a figura (Arial tamanho 10). 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

É a linha mestra que articulará os objetivos específicos do curso e deve estar 

atrelado ao perfil do egresso que o curso formará.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 



 
 

  

Compreendendo um total de três a cinco, os objetivos específicos devem ser claros 

e viáveis, pois nortearão a avaliação de todo o curso.  

 

 

3 REQUISITO DE ACESSO 

 

3.1 PÚBLICO-ALVO: Conforme o texto abaixo 

O Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrado em 

xxxxxxxxxxxxxx será ofertado aos estudantes que tenham concluído o Ensino Fundamental, 

ou equivalente. 

 

3.2 FORMA DE INGRESSO: Conforme o texto abaixo 

O ingresso ocorrerá através de processo seletivo em conformidade com edital 

elaborado e aprovado pelo IFMS.  

 

3.3 REGIME DE ENSINO: Conforme o texto abaixo 

O curso será desenvolvido em regime semestral, sendo o ano civil dividido em dois 

períodos letivos, de, no mínimo, 100 dias de efetivo trabalho escolar. 

 

 3.4 REGIME DE MATRÍCULA: conforme o texto abaixo 

 A matrícula será feita por unidades curriculares para o conjunto que compõe o 

período para o qual o estudante estiver sendo promovido. Será efetuada nos prazos 

previstos em calendário do campus, respeitando o turno de opção do estudante ao ingressar 

no IFMS. 

 

3.5 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

Denominação: Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrado em 
xxxxxxxxxxxxxx 
Titulação conferida: Técnico em __________________ 

Forma: Integrada 

Modalidade do curso: Presencial  

Eixo Tecnológico: ______________________ 

Carga horária total do curso: (em horas e horas/aula)  

Carga horária teórica e prática: (em horas e horas/aula)  

Estágio Profissional Supervisionado: (em horas e horas/aula)  

Ano e semestre de início do Curso: ________ 

 



 
 

  

4 PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 

 

Definir, em até 30 linhas, as aprendizagens profissionais a serem apropriadas pelo 

estudante, baseadas no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos. Este item deverá 

expressar o perfil profissional que se espera que os estudantes alcancem ao final do curso, 

observadas as condições e características locais e regionais, o contexto socioeconômico, 

cultural e profissional, as tendências previstas para a profissão, dentre outros aspectos.  

Deverão ser descritos os conhecimentos, atitudes e habilidades constitutivos do 

perfil do egresso. Esses devem estar coerentes com os objetivos de curso e com o perfil do 

profissional que se pretende formar. 

Para defini-lo, a Instituição deve pesquisar cenários e tendências da profissão, 

conforme a área de formação, discutir com associações de classe, sindicatos, 

pesquisadores da área, dentre outros. Além disso, deverão ser utilizados também como 

subsídios, documentos legais e de orientação. 

 

4.1 ÁREA DE ATUAÇÃO 

 

Explicitar as principais atribuições do profissional, onde desenvolve suas atividades 

e se compõe em equipe multiprofissional. 

 

 

5 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

 

5.1 FUNDAMENTAÇÃO GERAL 

 

A organização curricular consolidada no Projeto Pedagógico de Curso da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul obedece ao 

disposto na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; na Resolução nº 02, de 30 de janeiro 

2012 que define Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e na Resolução nº 

06, de 20 de setembro de 2012 que define Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio. na Resolução CNE/CEB nº 1, de 05 de julho 

de 2000, que estabelece Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação de Jovens e 

Adultos; no Decreto n.o 5.154, de 23 de julho de 2004; na Resolução atualizar a 5.154, no 

Decreto nº 5.840 de 13 de julho de 2006, que institui o Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e 



 
 

  

Adultos, 13.005 PNE 25 de junho de 2014 e legislação complementar expedida pelos órgãos 

competentes;  

A organização curricular tem por características: 

I - atendimento às demandas dos cidadãos, do mundo do trabalho e da sociedade;  

II - conciliação das demandas identificadas com a vocação, a capacidade institucional e os 

objetivos do IFMS;  

III - estrutura curricular que evidencie os conhecimentos gerais da área profissional e 

específicos de cada habilitação, organizados em unidades curriculares; 

IV - articulação entre formação técnica e formação geral; 

V – estágio curricular supervisionado, a partir do ___ período 

 

5.2 ESTRUTURA CURRICULAR 

 

A estrutura curricular dos Cursos de Educação profissional Técnica de Nível Médio 

Integrado em do Instituto Federal apresentam bases científicas, tecnológicas e de gestão de 

nível médio, dimensionadas e direcionadas à área de formação. Estas bases são inseridas 

no currículo, ou em unidades curriculares específicas, ou dentro das unidades curriculares 

de bases tecnológicas no momento em que elas se fazem necessárias. 

A estrutura curricular é composta da formação geral de nível médio e da parte 

diversificada, que devem totalizar a carga horária mínima estabelecida pela legislação 

vigente. A conclusão deste ciclo com o estágio propicia ao estudante a diplomação como 

Técnico em Informática, e tem por objetivo dar-lhe uma formação generalista e prepará-lo 

para sua inserção no mercado de trabalho. A organização do currículo obedecerá às 

orientações emanadas para cada curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

5.3 MATRIZ CURRICULAR (Exemplo do Curso de Informática) 

OBSERVAR os Código das UC, Aulas teóricas e práticas, divisão por cor das UC da formação geral 
(verde claro), parte diversificada (amarelo) e formação específica (azul claro); a soma de cada 
período FG / total  
 

1º PERÍODO  2º PERÍODO  3º PERÍODO  4º PERÍODO  5º PERIODO  6º PERIODO   7º PERIODO  

LP11A 4 0  LP12A 3 0  LP13A 3 0  LP14A 3 0  LP15A 2 0  LP16A 2 0  LP17A 2 0  
Líng. Port. e Lit. 

Bras. 1 
 

Líng. Port. e Lit. 
Bras. 2 

 
Líng. Port. e Lit. 

Bras. 3 
 

Líng. Port. e Lit. 
Bras. 4 

 
Líng. Port. e Lit. 

Bras. 5 
 

Líng. Port. e Lit. 
Bras. 6  

Líng. Port. e Lit. 
Bras. 7  

                            

MA11B 4 0  MA12B 3 0  MA13B 3 0  MA14B 3 0  MA15B 3 0  MA16B 3 0  LP17B 2 0  

Matemática 1  Matemática 2  Matemática 3  Matemática 4  Matemática 5  Matemática 6 
 

Comunicação 
Técnica  

                            

FL11C 1 0  FL12C 1 0  FL13C 1 0  FL14C 1 0  FL15C 1 0  FL16C 1 0  IN17C 4 0  

Filosofia 1  Filosofia 2  Filosofia 3  Filosofia 4  Filosofia 5  Filosofia 6 
 

Projeto 
Integrador 3  

                            

SO11D 1 0  SO12D 1 0  SO13D 1 0  SO14D 1 0  SO15D 1 0  SO16D 1 0  MA17D 2 0  

Sociologia 1  Sociologia 2  Sociologia 3  Sociologia 4  Sociologia 5  Sociologia 6 
 

Estatística 
 

                            

IN11E 0 2  FI12E 2 1  FI13E 2 1  FI14E 2 1  FI15E 2 1  FI16E 2 1  FI17E 2 1  

Informática 
Aplicada 

 Física 1  Física 2  Física 3  Física 4  Física 5 
 

Física 6 
 

                            

QU11F 1 1  QU12F 2 1  QU13F 1 1  QU14F 2 1  QU15F 1 1  QU16F 1 1  IN17F 0 2  

Química 1  Química 2  Química 3  Química 4  Química 5  Química 6 
 

Linguagem de 
Programação 4  

                            

EF11G 1 1  EF12G 1 1  EF13G 1 1  EF14G 1 1  EF15G 0 1  EF16G 0 1  IN17G 0 4  

Educação Física 
1 

 
Educação Física 

2 
 

Educação Física 
3 

 
Educação Física 

4 
 

Educação Física 
5 

 
Educação Física 

6  
Desenvolvimen-

to Web 2  

                            

BI11H 1 1  BI12H 1 1  BI13H 1 1  BI14H 1 1  IN15H 2 1  IN16H 0 3  IN17H 2 2  

Biologia 1  Biologia 2  Biologia 3  Biologia 4  
Redes de 

Computadores 1 
 

Linguagem de 
Programação 3  

Ger. e Conf. de 
Serv. Internet  

                            

GE11I 2 0  GE12I 2 0  GE13I 2 0  GE14I 2 0  GT15I 0 2  GT16I 2 0  IN17I 2 0  

Geografia 1  Geografia 2  Geografia 3  Geografia 4  
Sist. Integr. de 

Gestão 
 

Empreendedo-
rismo  

Segurança da 
Informação  

                            

LE11J 2 0  LE12J 2 0  LE13J 2 0  LE14J 2 0  IN15J 1 0  LE16J 2 0  IN17J 3 0  

Líng. Estrang. 
Moderna 1 

 
Líng. Estrang. 

Moderna 2 
 

Líng. Estrang. 
Moderna 3 

 
Líng. Estrang. 

Moderna 4 
 

Projeto 
Integrador 1 

 Inglês Técnico 
 

Computador, 
Ética e 

Sociedade  

                            

AR11K 2 0  IN12K 1 1  HI13K 2 0  HI14K 2 0  HI15K 2 0  HI16K 2 0  IN17K 0  3  

Arte  
Sistemas 

Operacionais 1 
 História 1  História 2  História 3  História 4 

 

Program. para 
Dispositivos 

Móveis  

                            

IN11L 1 1  IN12L 0 2  IN13L 0 3  IN14L 0 2  IN15L 0 3  IN16L 0 3       

Organização de 
Computadores 

 
Instal. e Manut. 
de Computad. 

 
Linguagem de 
Programação 1 

 
Banco de Dados 

2 
 

Linguagem de 
Programação 2 

 
Desenvolvimento 

Web 1    

                            

MA11M 2 2  MA12M 1 3  IN13M 1 1  IN14M 2 0  IN15M 0 2  IN16M 0 3      

Algoritmos 1  Algoritmos 2  
Sistemas 

Operacionais 2 
 

Orientação a 
Objetos 

 
Engenharia de 

Software 2 
 

Redes de 
Computadores 2      

                            

        IN13N 1 1  IN14N 0 2      IN16N 2 0      

 
     

Banco de Dados 
1 

 
Engenharia de 

Software 1 
   

Projeto Integrador 
2      

                Estágio a partir do 5º Período  

FG= 28/560  FG = 26/520  FG = 23/460  FG = 24/480  FG = 18/360  FG = 21/420  FG = 20/400  

FE = 2/40  FE = 4/80  FE = 7/140  FE = 6/120  FE = 8/160  FE = 9/180  FE = 11/220  

TOTAL= 30/600  TOTAL = 30/600  TOTAL = 30/600  TOTAL = 30/600  TOTAL = 26/520  TOTAL = 30/600  TOTAL = 31/620  

Conferir a soma que será colocada por período 

1 2 3  
Leganda 
1 - CÓDIGO DA UNIDADE 
2 - CARGA HORÁRIA SEMANAL TEÓRICA 
3 - CARGA HORÁRIA SEMANAL PRÁTICA 
4 - UNIDADE CURRICULAR 

Carga horária teórica e prática 4140 h/a 3105 h  

4  

Carga horária do estágio profissional 
obrigatório 320 h/a 240 h  

    Carga horária TOTAL DO CURSO  4460 h/a 3345 h  

 



 
 

  

5.4 DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA 

- Conferir a soma da carga horária parcial de cada bloco e a total; 

- Número mínimo de 20 semanas propostas para cada período (carga horária parcial 3); 

 - Observe que a parte diversificada é somada tanto nas 2400 h da formação geral como nas 
1000h da formação específica; 
- Seguir este padrão de cor para ressaltar as linhas e seus títulos. 
 

 

Quadro 1 – Distribuição da carga horária do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
 

Eixos Unidade Curricular 

Períodos 

Carga 

horária 

Carga 
horária 

total 
hora/ 
aula 
(h/a) 

Carga 

horária 

total (h) 

  1.
o 

2.
o 

3.
o 

4.
o 

5.
o 

6.
o 

7.
o 

Linguagens, 

Códigos e suas 

Tecnologias 

LÍNGUA PORTUGUESA E 

LITERATURA BRASILEIRA 
4 3 3 3 2 2 2 19 380 285 

M
ín

im
o

 2
4
0
0
 h

o
ra

s
 

  

LÍNGUA ESTRANGEIRA 

MODERNA 
2 2 2 2    8 160 120 

EDUCAÇÃO FÍSICA 2 2 2 2 1 1  10 200 150 

ARTE 2       2 40 30 

Total do Eixo 10 7 7 7 3 3 2 39 780 585 

Ciências 

Humanas e 

suas 

Tecnologias 

HISTÓRIA   2 2 2 2  8 160 120 

GEOGRAFIA 2 2 2 2    8 160 120 

FILOSOFIA 1 1 1 1 1 1  6 120 90 

SOCIOLOGIA 1 1 1 1 1 1  6 120 90 

Total do Eixo 4 4 6 6 4 4 0 28 560 420 

Ciências da 

Natureza 

Matemática e 

suas 

Tecnologias 

MATEMÁTICA 4 3 3 3 3 3  19 380 285 

FÍSICA  3 3 3 3 3 3 18 360 270 

QUÍMICA 2 3 2 3 2 2  14 280 210 

BIOLOGIA 2 2 2 2    8 160 120 

Total do Eixo 8 11 10 11 8 8 3 59 1180 885 

CARGA HORÁRIA PARCIAL 1 22 22 23 24 15 15 5 126 2520 1890 

Parte 

Diversificada 

COMUNICAÇÃO TÉCNICA       2 2 40 30 

 

M
ín

im
o

 1
0
0
0
 h

o
ra

s
 

EMPREENDEDORISMO      2  2 40 30 

ESTATÍSTICA       2 2 40 30 

INFORMÁTICA APLICADA  2       2 40 30 

PROJETO INTEGRADOR      1 2 4 7 140 105 

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTÃO  
    2   2 40 30 

INGLÊS TÉCNICO      2  2 40 30 

COMPUTADOR, ÉTICA E 

SOCIEDADE 
      3 3 60 45 

ALGORITMOS 4 4      8 160 120 

GER. E CONF. SERVIÇOS 

INTERNET 
      4 4 80 60 

Total do Eixo 6 4 0 0 3 6 15 34 680 510 

CARGA HORÁRIA PARCIAL 2 28 26 23 24 18 21 20 160 3200 2400 

Formação 

Específica 

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO   3  3 3 2 11 220 165  

ORIENTAÇÃO A OBJETOS    2    2 40 30 



 
 

  

SISTEMAS OPERACIONAIS  2 2     4 80 60 

ORGANIZAÇÃO DE 

COMPUTADORES 
2       2 40 30 

INSTAL. E MAN. 

COMPUTADORES 
 2      2 40 30 

REDES DE COMPUTADORES     3 3  6 120 90 

BANCO DE DADOS   2 2    4 80 60 

ENGENHARIA DE SOFTWARE    2 2   4 80 60 

DESENVOLVIMENTO WEB      3 4 7 140 105 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO       2 2 40 30 

PROGRAMAÇÃO PARA 

DISPOSITIVOS MÓVEIS 
      3 3 60 45 

Total do Eixo 2 4 7 6 8 9 11 47 940 705 

CARGA HORÁRIA PARCIAL 3 30 30 30 30 26 30 31 207   

 Carga horária teórica e prática 4140 3105 
 

Estágio profissional obrigatório 320 240 

 CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 4460 3345 

 

5.5  EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS 

- Colocar as UC na mesma sequência da matriz, especificando a carga horária em h/a e em 

h; 

 - Observar o número de títulos indicados (5 para a básica e 3 para a complementar); 

- A escrita da referência deve seguir as normas da ABNT. 

 

1º PERÍODO 

 
Unidade Curricular: LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA 1 80 h/a 60 h 

Ementa: Leitura e produção de textos. Estudo do gênero crônica. Noção de argumentatividade. 
Reflexão linguística. Conceitos de gênero e tipologia textuais. Paragrafação. Regras de acentuação. 
Classes de palavras. Conceito de Literatura. Lusofonia. Origens da Literatura Portuguesa. 
Trovadorismo. Humanismo. Classicismo. 
Bibliografia Básica: 
BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. São Paulo: Nova Fronteira, 2010. 
CEREJA, W. Literatura Portuguesa em diálogo com outras literaturas de língua portuguesa. 
São Paulo: Atual, 2009. 
__________; MAGALHÃES, T. C. Português: Linguagens. São Paulo: Atual, 2003. 
KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2007. 
__________. Ler e escrever: estratégias de produção textual. São Paulo: Contexto, 2009. 
 
Bibliografia Complementar: 
MARCUSCHI, L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola, 
2009. 
NICOLA, J. Literatura Brasileira: das origens aos nossos dias. São Paulo: Scipione, 2002. 
_________. Literatura Portuguesa: das origens aos nossos dias. São Paulo: Scipione, 2002. 
 
Unidade Curricular: MATEMÁTICA 1 80 h/a 60 h 
Ementa: Conjuntos numéricos. Intervalos. Funções. Domínio de funções reais. Sistema cartesiano 
ortogonal. Função do 1º grau. Trigonometria do triangulo retângulo. 
Bibliografia Básica: 
DANTE, L. R. Matemática Contexto e Aplicações. São Paulo: Ática, 2000. 
GIOVANNI, J. R.; BONJORNO, J. R. Matemática Fundamental: Uma nova abordagem. São Paulo: 



 
 

  

FTD, 2001. 
IEZZI, G.; HAZZAN, S. Fundamentos de Matemática Elementar. São Paulo: Atual, 2004. 1 e 3 v. 
MACHADO, A. S. Matemática Temas e Metas. São Paulo: Atual, 1986. 
PAIVA, M. Matemática. São Paulo: Moderna, 2005.  
 
Bibliografia Complementar: 
DOLCE, O. Matemática. São Paulo: Atual. 2007. 
FACCHINI, W. Matemática. São Paulo: Saraiva. 1997. 
GOULART, M. C. Matemática no Ensino Médio. São Paulo: Scipione, 1999. 
 
Unidade Curricular: FILOSOFIA 1 20 h/a 15 h 

Ementa: Introdução à filosofia. Princípios lógicos fundamentais. Teorias do Conhecimento. Teorias 
da Realidade e Concepções de Verdade. 
Bibliografia Básica: 
ARANHA, M. L. A.; MARTINS, M. H. P. Filosofando: introdução à Filosofia. 4. ed. São Paulo: 
Moderna, 2009. 
BRENNAN, A.; GOLDSTEIN, L.; DEUSTCH, M. Lógica. Porto Alegre: Artmed, 2007. 
CHAUI, M. S. Convite à filosofia. 14. ed. São Paulo: Ática, 2010. 
HESSEN, J. Teoria do conhecimento. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
OLIVA, A. Teoria do conhecimento. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2011. (Passo a Passo). 
 
Bibliografia Complementar: 
DESCARTES, R. Meditações sobre filosofia primeira. Campinas: Unicamp, 2004. 
DESCARTES, R. Discurso do método. Trad. Paulo Neves. Porto Alegre: L&PM, 2008. 
PLATÃO. A república. 9. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001. 
 

Unidade Curricular: SOCIOLOGIA 1 20 h/a 15 h/r 

Ementa: O surgimento da sociologia como ciência. As correntes teóricas do pensamento 
sociológico. A Sociologia enquanto método singular de olhar para a realidade. A sociologia e o 
trabalho do sociólogo. Socialização primária. Socialização secundária. Trabalho e sociedade. 

Bibliografia Básica: 
AZZOLIN, C. Te Liga. Antologia sociológica. 2. ed. Tapera: Lew, 2010. 
COSTA, C. Sociologia: Introdução à Ciência da Sociedade. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2005. 
FREIRE-MEDEIROS, B.; BOMENY, H. Tempos Modernos, Tempos de Sociologia. São Paulo: 
Editora do Brasil, 2010. (Col. Aprender Sociologia). 
GIDDENS, A. Sociologia. Porto Alegre: Artmed, 2006. 
OLIVEIRA, P. Introdução à sociologia. Série Brasil. 25. ed. São Paulo: Ática, 2004. 

 
Bibliografia Complementar: 
MARTINS, C. B. O que é sociologia? São Paulo: Brasiliense, 2004. (Col. Primeiros Passos). 
ORTIZ, R. Cultura brasileira e identidade nacional. São Paulo: Brasiliense, 2003. 
TOMAZI, N. D. et al. Iniciação à sociologia. 2. ed. São Paulo: Atual, 2000. 
 
 
 

 METODOLOGIA (texto abaixo) 

 

 A metodologia adotada para os Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio do IFMS pauta-se na atualização e significação do espaço escolar como elemento 

facilitador e não apenas gerador da informação. A formação profissional integrada à 

formação geral permite uma visão mais sólida e abrangente do estudante. 

 As Estratégias Pedagógicas para o desenvolvimento da metodologia educacional 

estão elencadas no quadro abaixo, servindo de ponto de partida ao docente, que poderá 



 
 

  

além dessas, estabelecer outras que considere mais adequada a sua proposta de trabalho. 

As estratégias pedagógicas dos componentes curriculares devem prever não só a 

articulação entre as bases tecnológicas como também o desenvolvimento do raciocínio na 

aplicação e na busca de soluções tecnológicas.  

 As técnicas e os recursos de ensino bem como os instrumentos de avaliação que 

serão utilizados pelos docentes, são especificados no formulário de Plano de Ensino, a partir 

da adequação de sua utilização. A análise constante dos resultados bem como que norteará 

o trabalho docente. 

Técnicas de Ensino  Recursos de Ensino Instrumentos de avaliação 

 Expositiva/dialogada  

 Aula prática 

 Estudo dirigido 

 Trabalho em grupo  

 Pesquisa 

 Dramatização 

 Palestra 

 Debate 

 Estudo de caso 

 Seminário 

 Painel integrado 

 Visita técnica 

 Júri simulado 

 Outros (especificar) 

 Quadro branco / canetão 

 Projetor multimídia  

 Lousa Digital 

 TV, DVD 

 Laboratório (especificar 
qual) 

 Material impresso 
(apostila, textos) 

 Livro didático 

 Ficha avaliativa 

 Filme 

 Material concreto 
específico 

 Outros (especificar) 

 Auto avaliação 

 Prova escrita 

 Prova oral 

 Prova prática 

 Relatório 

 Produção de texto 

 Lista de exercícios 

 Atividade prática  

 Projeto 

 Portfólio 
Outros (especificar) 

 

O IFMS, embasado no princípio de que “a educação é um processo de vida”, propõe 

metodologias de ensino compatíveis ao cotidiano do aluno possibilitando questionamentos 

das práticas realizadas, embasando-se no conteúdo teórico. Dessa forma a compreensão 

de novas situações torna-se possível, capacitando os estudantes a resolver problemas 

novos, tomar decisões, ter autonomia intelectual, comunicar ideias em um contexto de 

respeito às regras de convivência democrática. 

 

6.1 ESTÁGIO PROSSIONAL SUPERVISIONADO 

 

O estágio profissional supervisionado, baseado na lei n. 11.788 de 25 de setembro 

de 2008 e no Regulamento da Organização Didático-Pedagógica do IFMS é uma atividade 

curricular obrigatória dos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio do IFMS. 

O estágio deverá ser iniciado a partir do 5º período e seguirá regras e normalizações 

próprias constante no Regulamento do Estágio dos Cursos da Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio. 

 



 
 

  

6.2 APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES 
 

Poderá haver aproveitamento de conhecimentos adquiridos na Educação 

Profissional, inclusive no trabalho, para fins de prosseguimento e de conclusão de estudos: 

 de disciplinas ou módulos cursados em outra habilitação profissional; 

 de estudos da qualificação básica; 

 de estudos realizados fora do sistema formal; 

 de competências adquiridas no trabalho. 

Quando o estudante demonstrar, previamente, o domínio dos conhecimentos de uma 

unidade curricular, o respectivo professor poderá solicitar à coordenação do curso 

encaminhamento para avaliação antecipada desses conhecimentos, conforme Regulamento 

da Organização Didático-Pedagógica. 

 

6.3 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 

A partir do penúltimo período, iniciará o processo de orientação do Trabalho de 

Conclusão de Curso – TCC, sob a orientação de um professor do curso.  

As normas do Trabalho de Conclusão de Curso, bem como da orientação constam 

no Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) dos Cursos de Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio Integrado. 

O TCC culminará na apresentação a uma banca examinadora ao final do último 

período. 

 

6.4 AÇÕES INCLUSIVAS 

 

Nos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrado do IFMS 

estão previstos mecanismos que garantam a inclusão de estudantes portadores de 

necessidades especiais, a expansão do atendimento a negros e índios, conforme o Decreto 

nº 3.298/99. 

O Nùcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas – NAPNE de cada 

campus em parceria com o NUGED e grupo de docentes, proporá ações específicas 

direcionadas tanto a aprendizagem como a socialização desses estudantes. 

A parceira com outras instituições especializadas possibilitará uma melhoria no 

acompanhamento e na orientação dos estudantes com alguma deficiência, bem como aos 

de altas habilidades. 



 
 

  

É fundamental envolver a comunidade educativa para que as ações sejam contínuas 

e portanto, tenham êxito. 

 

 

 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

A avaliação do rendimento do estudante do Curso de Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio do IFMS, abrange o seguinte: 

I. verificação de frequência; 

II. avaliação do aproveitamento. 

Considerar-se-á aprovado por média o estudante que tiver frequência às atividades 

de ensino de cada unidade curricular igual ou superior a 75% da carga horária e média final 

igual ou superior a 7,0(sete). O estudante com Média Final inferior a 7,0(sete) e/ou com 

frequência inferior a 75% será considerado reprovado. As notas finais deverão ser 

publicadas em locais previamente comunicados aos estudantes até a data-limite prevista em 

calendário escolar. 

 

7.1 RECUPERAÇÃO PARALELA 

 

A recuperação paralela ocorre de maneira contínua e processual, e tem o objetivo de 

retomar conteúdos a partir de dificuldades detectadas, durante o semestre letivo. 

O horário de permanência do professor, que ocorre semanalmente no contraturno da 

aula regular, possibilita um atendimento individualizado ao estudante e consequentemente, 

um redirecionamento de sua aprendizagem. 

 

 

8 INFRAESTRUTURA 

 

8.1 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

8.1.1 Área física dos laboratórios: 

NOME DO LABORATÓRIO ÁREA FÍSICA 

 
 

  

 

8.1.2 LEIAUTE DOS LABORATÓRIOS ( Exemplo) 



 
 

  

 
 

Leiaute dos Laboratórios de Informática 01, 02 e 03 (Duas possibilidades) 

 

8.1.3 Descrição sucinta dos equipamentos permanentes existentes em cada Laboratório: 

NOME DO LABORATÓRIO EQUIPAMENTOS EXISTENTES  

Laboratório   

Laboratório   

  

  

 

8.2 UNIDADES CURRICULARES CONTEMPLADAS EM CADA LABORATÓRIO 

 

Os alunos do Curso Técnico em ........................................ contam ainda com 

laboratórios montados para as áreas de conhecimento em Química, Matemática, Física e 

Informática prevista na grade curricular. 

 

 

9 PESSOAL DOCENTE Elencar as UC (conforme a matriz curricular), o nome completo do 

docente que irá ministra-la e a sua formação (graduação e última titulação, com o nome da 

Instituição de Ensino onde cursou). 

Unidade Curricular Docente 
Formação 

GRADUAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO 

LÍNGUA PORTUGUESA 
E LIT. BRASILEIRA 

Nome completo 
Graduada em 

Letras/Espanhol pela 
UCDB  

(Especialização, 
Mestrado ou 

bancadas 

quadro branco com 

tablado de 50 cm 

bancadas 

bancadas 

quadro branco com 

tablado de 50 cm 

bancadas 



 
 

  

Doutorado).  
Escrever a última 
titulação e a Instituição 
de Ensino onde cursou. 

 

 

10 CERTIFICAÇÃO (conforme o texto abaixo) 

 

 O IFMS emitirá certificado ao estudante que concluir, com aprovação, todas as 

unidades curriculares da matriz curricular, o trabalho de conclusão de curso e o estágio 

profissional obrigatório. 

O estudante certificado poderá solicitar o diploma como Técnico em xxxxxxxxxxxx 

ao IFMS, conforme legislação vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ANEXO VI 

FORMULÁRIO PARA ANÁLISE DO PPC DE CURSO TÉCNICO SUBSEQUENTE 
(preenchido pelo campus antes do envio à DIREB/PROEN) 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DA ANÁLISE 

N° do Parecer Técnico Nº do Processo: 

Data do envio:  

Nome do Responsável pelo envio: SIAPE 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

Campus: 

Curso Técnico Subsequente em:  Modalidade: Presencial / à distância 

Carga horária total (horas) Carga horária total (hora/aula): 

A carga horária atende ao Catálogo Nacional de Cursos Técnicos: ( ) Sim ( )Não 

Ano/semestre de início da turma:  

Campus que ofertarão o mesmo curso:  
( ) Aquidauana 
( ) Campo Grande  
( ) Corumbá 
( ) Coxim  
( ) Dourados  
( ) Jardim  
( ) Naviraí 
( ) Nova Andradina  
( ) Ponta Porã  
( ) Três Lagoas  

Coordenador de Eixo:  
E-mail:  

 

4. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA 

( ) O despacho do campus de origem apresenta a descrição detalhada da situação do curso; 
( ) Versão impressa do PPC 
( ) Versão eletrônica editável do PPC 
( ) Cópia da Portaria da Comissão de Elaboração do PPC 
( ) Cópia da Portaria de Nomeação do Colegiado 
( ) Cópia dos Atos Autorizativos do curso(Portaria de autorização de vagas e Resolução de aprovação 
do PPC), Desconsiderando – se quando se tratar de processo inicial de regularização  
( ) Parecer assegurando a existência da infraestrutura mínima recomendada pela legislação, para a 
oferta dos cursos acrescido; 
( ) Estudo de Viabilidade feito junto a comunidade local para justificar a oferta do curso. 

OBSERVAÇÕES: 
 

 

3. SITUAÇÃO DO CURSO 

( ) O Curso inicia seu processo de regularização (pedido de aprovação dos Atos Autorizativos) 
( ) O Curso já foi aprovado pelo COSUP(pedido de atualização dos Atos) 
( ) O Curso foi aprovado Ad Referendum pelo COSUP (pedido de convalidação dos atos) 

OBSERVAÇÕES: 
 

5. CHECK LIST DO PPC 

( ) Capa contendo nome do curso, forma e modalidade, campus e ano 
( ) Contra capa com as funções e responsáveis pelo PPC em diferentes instâncias 
( ) Dados da Instituição (nome da Unidade, CNPJ e data) 



 
 

  

( ) Dados do Curso ( Nome do curso, Eixo tecnológico a que pertence, Diplomação, Carga horária 
teórica e prática, Carga horária do Estágio Curricular Supervisionado e Carga horária Total do Curso) 
( ) Sumário (todos os itens estão paginados conforme o corpo do PPC) 
( )1 Justificativa  
( ) 1.1 Introdução 
( ) 1.2 Características Socioeconômicas do Estado de Mato Grosso do Sul 
( ) 1.3 Características Socioeconômicas do Município 
( ) 1.4 Demanda e Qualificação Profissional 
( )2 Objetivos 
( ) 2.1 Objetivo Geral 
( ) 2.2 Objetivos Específicos 
( ) 3 Requisito de Acesso 
( ) 3.1 Público – Alvo 
( ) 3.2 Forma de Ingresso 
( ) 3.3 Regime de ensino 
( ) 3.4 Regime de matrícula 
( ) 3.5 Identificação do curso 
( ) 4 Perfil Profissional do egresso 
( ) 4.1 Área de Atuação 
( ) 5 Organização Curricular 
( ) 5.1 Fundamentação Geral 
( ) 5.2 Estrutura Curricular 
( ) 5.3 Matriz Curricular 
( ) 5.4 Distribuição da carga horária 
( ) 5.5 Ementas e Bibliografias 
( ) 6 Metodologia 
( ) 6.1 Estágio Curricular Supervisionado 
( ) 6.2 Aproveitamento de Experiências Anteriores 
( ) 6.3 Ações Inclusivas 
( ) 7 Avaliação da Aprendizagem 
( ) 7.1 Recuperação Paralela 
( ) 8 Infraestrutura do curso  
( ) 8.1 Instalações e Equipamentos 
( ) 8.1.1 Área física dos Laboratórios 
( ) 8.1.2 Leiautes dos Laboratórios 
( ) 8.1.3 Descrição dos Equipamentos Permanentes de cada Laboratório 
( ) 8.2 Unidades Curriculares Contempladas em cada Laboratório 
( ) 9 Pessoal Docente 
( ) 10 Certificação 

OBSERVAÇÕES: 
 

 

6. ANÁLISE PEDAGÓGICA DA PROPOSTA 
 (Especificar em OBSERVAÇÕES, o que precisa ser alterado ou complementado) 

JUSTIFICATIVA e subitens 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 

O PPC apresenta informações referentes ao Arranjo Produtivo Local, a importância da oferta do curso 
para o desenvolvimento da região e da população e a legislação pertinente ao curso? 
( ) Atende satisfatoriamente aos itens elencados 
( ) Atende parcialmente aos itens elencados  

OBSERVAÇÕES: 
 

 

OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O Objetivo geral está de acordo com o perfil do curso constante nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
e/ou Catálogo Nacional de Cursos: 
( ) Sim ( ) Não 
Os Objetivos específicos estão de acordo com o perfil constante na legislação específica de cada 
curso e alinhado ao objetivo geral: 
( ) Sim ( ) Não 

OBSERVAÇÕES: 



 
 

  

 

REQUISITOS DE ACESSO e subitens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 

O PPC apresenta a descrição do público – alvo do curso, de acordo com a escolaridade mínima 
exigida na legislação vigente para cada forma de oferta, em consonância com o Regulamento da 
Organização Didático-Pedagógica dos Cursos Técnicos do IFMS: 
( ) Sim ( ) Não  

OBSERVAÇÕES: 
 

PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO e subitem 4.1 

O PPC apresenta o perfil profissional do curso e do egresso de acordo com as Diretrizes Nacionais 
Curriculares e com o Catálogo Nacional de Cursos: ( )Sim ( )Não  

OBSERVAÇÕES: 
 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO e subitens 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 

( ) Fundamentação Geral do curso baseada na legislação vigente; 
( ) Estrutura Curricular do curso em linhas gerais, de acordo com o Regulamento da Organização 
Didático-Pedagógica dos Cursos Técnicos do IFMS; 
( ) Matriz Curricular, onde constem aulas teóricas e práticas, código das unidades curriculares, 
período onde o estágio iniciará, formação geral, formação específica e total, carga horária teórica e 
prática, do estágio e total do curso; 
( ) Distribuição da carga horária entre a formação geral e a formação específica,  
com o parcial da quantidade de horas e ao final estágio e carga horária total do curso; 
( ) Ementas com a sequência das unidades curriculares, na mesma sequência da matriz, com a carga 
horária em h/a e h. Os conteúdos propostos são tópicos separados por ponto, no máximo de 4 linhas.  
( ) Bibliografias contendo 5 livros para a básica e 3 para a complementar, conforme as normas da 
ABNT. 
( ) Referências de outras fontes citadas conforme as normas da ABNT. 

OBSERVAÇÕES: 
 

METODOLOGIA e subitens 6.1, 6.2 e 6.3  

( ) Apresenta as estratégias pedagógicas; 
( ) O objetivo e a forma como acontecerá o estágio curricular supervisionado;  
( ) Explicação de como acontecerá o aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores; 
( ) Ações inclusivas, conforme legislação específica, que viabilizem a aprendizagem dos estudantes 
portadores de deficiência. 

OBSERVAÇÕES: 
 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Os procedimentos de avaliação previstos nos processos de ensino e aprendizagem atendem à 
concepção do curso definida no PPC, os critérios acima mencionados, bem como os existentes no 
Regulamento da Organização Didático-Pedagógica dos Cursos Técnicos do IFMS: 
( )Sim ( )Não 
Em relação ao processo avaliativo, o PPC descreve: 
( )Frequência Mínima de 75% da carga horária total do curso 
( )Média igual ou superior a 7,0 em todos os componentes curriculares 
A recuperação paralela é citada? ( ) Sim ( ) Não 

OBSERVAÇÕES: 
 

INFRAESTRUTURA e subitens 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 e 9.2 

( ) Instalações e equipamentos, com a especificação da área física e equipamentos dos laboratórios, 
além dos leiautes; 

OBSERVAÇÕES: 
 

PESSOAL DOCENTE 

( ) quadro contendo a unidade curricular, o docente por ela responsável e a sua formação (graduação 
e a maior titulação, especificando área de concentração e instituição) 

OBSERVAÇÕES: 
 

CERTIFICAÇÃO 



 
 

  

( ) Os condicionantes ligados à certificação e qual a certificação que será oferecida aos estudantes 
que tiverem cumprido estes condicionantes. 

OBSERVAÇÕES: 
 
 

8. REQUISITOS LEGAIS 

O PPC descreve a forma de atendimento aos requisitos legais e normativos: 

( )Informações acadêmicas (Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007, alterada pela Portaria 

Normativa MEC N° 23 de 01/12/2010, publicada em 29/12/2010)  

( )Políticas de educação ambiental  

( )Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica 

( )Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação em Direitos Humanos 

( )Proteção dos direitos da pessoa com Transtorno de Espectro Autista 

OBSERVAÇÕES: 

 

 

8. PARECER TÉCNICO PEDAGÓGICO 

Considerando – se os itens analisados acima, o parecer técnico pedagógico é: 

( )FAVORÁVEL.  

Encaminhe -se para análise e parecer da DIREB para posterior envio ao CODIR E COSUP  

( )FAVORÁVEL, COM RESSALVAS.  

Encaminhe-se para a Coordenação do Curso/Eixo para serem feitas as adequações constantes 

neste parecer. A devolução do PPC alterado deverá ocorrer no prazo de 10 dias úteis. 

( )DESFAVORÁVEL 

Devolução do PPC com parecer justificando as causas. Neste caso, por terem inúmeras 

inconsistências, o mesmo deverá ser reescrito conforme as orientações constantes nesta Diretriz. 

A entrega do novo PPC reescrito, deverá ocorrer no prazo de 15 dias úteis. 

       

         Cidade/ Campus , ___/___/____ 

 

 

_________________________________ 

Nome do responsável pelo Parecer 

Função 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 



 
 

  

TEMPLATE DO PROJETO PEDAGÓGICO DOS CURSOS TÉCNICOS 

SUBSEQUENTES NA MODALIDADE PRESENCIAL/à DISTÂNCIA 

 

 

 

 

 

 

CAPA: Fonte ARIAL 12 

TEXTO: ARIAL tamanho 11  

TABELAS: ARIAL tamanho 10 

 

 

 

 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TÉCNICO EM xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

     FORMA SUBSEQUENTE 

MODALIDADE PRESENCIAL/à DISTÂNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPUS xxxxxxxxxx 

ANO 



 
 

  

Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do 

Sul. 

 

Reitor(a) do IFMS 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Pró-Reitor(a) de Ensino e Pós-Graduação  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Diretor(a) de Educação Básica 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Diretor(a) Geral do Campus xxxxxxxx do IFMS 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 Diretor(a) de Ensino, Pesquisa e Extensão 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Comissão de Elaboração do Projeto Pedagógico do Curso Técnico Subsequente em 

xxxxxxxxxxx 

Presidente: (Nome completo e campus) 

Membros: (Nome completo e campus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Nome da Unidade: 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do 

Sul – Campus xxxxxxxxxxxx 

CNPJ/CGC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Data: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx (quando houver reenvio para alteração colocar ao 

lado: atualizado em: ___/___/_____) 

 

Projeto Pedagógico do Curso Técnico Subsequente em xxxxxxxxx Modalidade presencial/à 
distância 
Diplomação: Técnico em xxxxxxxxxxxx 

Duração do Curso: XXX anos ou XXX semestres 

Carga Horária Teórica e Prática: xxxxxx (h/a e h) 

Carga Horária do Estágio Profissional Supervisionado: xxxxx (h/a e h) 

Carga Horária Total do Curso: xxxxxxxx (h/a e h) 
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1 JUSTIFICATIVA  

 

Apresentar breve histórico do desenvolvimento do estado e do município, situar as 

características turísticas e culturais, as tendências econômicas e panorama do mercado 

para atuação do futuro profissional formado pelo IFMS.  

Breve histórico do IFMS, histórico do curso, sua trajetória e conquistas sociais.  

Apresentar um texto argumentativo, fundamentado teoricamente, contendo uma 

breve apresentação da necessidade de implantação do curso. Inserir dados atualizados 

acerca das demandas:  

a) Social - discutir a relevância e contribuição social do curso e sua relação com 

cursos equivalentes ou similares no Brasil e/ou na Região;  

b) Setor Produtivo - demonstrar tendências econômicas e tecnológicas, mercado de 

trabalho e contribuição do curso para o desenvolvimento regional; 

Incluir na justificativa dados referentes ao estudo de viabilidade - apresentar, em síntese, as 

condições estruturais e humanas da instituição para oferecer o curso (turno, salas 

disponíveis, laboratórios, materiais e equipamentos necessários para implantação, 

quantitativo de professores necessários e existentes na instituição. 

 Os subitens que compõem o texto da justificativa são: 

1.1 INTRODUÇÃO 

1.2 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO 

SUL 

1.3 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS DO MUNICÍPIO xxxxxxxxx 

1.4 DEMANDA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 Os dados estatísticos retirados do IBGE devem estar atualizados e as fontes de 

referência para gráficos e tabelas devem vir logo abaixo a figura (Arial tamanho 10). 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

É a linha mestra que articulará os objetivos específicos do curso e deve estar 

atrelado ao perfil do egresso que o curso formará.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 



 
 

  

Compreendendo um total de três a cinco, os objetivos específicos devem ser claros 

e viáveis, pois nortearão a avaliação de todo o curso.  

 

4 REQUISITO DE ACESSO 

 

3.1 PÚBLICO-ALVO: Conforme o texto abaixo 

O Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio Subsequente em 

xxxxxxxxxxxxxx será ofertado aos estudantes que tenham concluído o Ensino Fundamental, 

ou equivalente. 

 

3.2 FORMA DE INGRESSO: Conforme o texto abaixo 

O ingresso ocorrerá através de processo seletivo em conformidade com edital 

elaborado e aprovado pelo IFMS.  

 

3.3 REGIME DE ENSINO: Conforme o texto abaixo 

O curso será desenvolvido em regime semestral, sendo o ano civil dividido em dois 

períodos letivos, de, no mínimo, 100 dias de efetivo trabalho escolar. 

 

 3.4 REGIME DE MATRÍCULA: conforme o texto abaixo 

 A matrícula será feita por unidades curriculares para o conjunto que compõe o 

período para o qual o estudante estiver sendo promovido. Será efetuada nos prazos 

previstos em calendário do campus, respeitando o turno de opção do estudante ao ingressar 

no IFMS. 

 

3.6 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

Denominação: Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio Subsequente em 
xxxxxxxxxxxxxx 
Titulação conferida: Técnico em __________________ 

Forma: Subsequente 

Modalidade do curso: PRESENCIAL/à DISTÂNCIA 

Eixo Tecnológico: ______________________ 

Carga horária total do curso: (em horas e horas/aula)  

Carga horária teórica e prática: (em horas e horas/aula)  

Estágio Profissional Supervisionado: (em horas e horas/aula)  

Ano e semestre de início do Curso: ________ 

 



 
 

  

4 PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 

 

Definir, em até 30 linhas, as aprendizagens profissionais a serem apropriadas pelo 

estudante, baseadas no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos. Este item deverá 

expressar o perfil profissional que se espera que os estudantes alcancem ao final do curso, 

observadas as condições e características locais e regionais, o contexto socioeconômico, 

cultural e profissional, as tendências previstas para a profissão, dentre outros aspectos.  

Deverão ser descritos os conhecimentos, atitudes e habilidades constitutivos do perfil 

do egresso. Esses devem estar coerentes com os objetivos de curso e com o perfil do 

profissional que se pretende formar. 

Para defini-lo, a Instituição deve pesquisar cenários e tendências da profissão, 

conforme a área de formação, discutir com associações de classe, sindicatos, 

pesquisadores da área, dentre outros. Além disso, deverão ser utilizados também como 

subsídios, documentos legais e de orientação.  

 

4.1 ÁREA DE ATUAÇÃO 

 

Explicitar as principais atribuições do profissional, onde desenvolve suas atividades 

e se compõe em equipe multiprofissional. 

 

5 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

 

5.2 FUNDAMENTAÇÃO GERAL 

 

A organização curricular consolidada no Projeto Pedagógico de Curso da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul obedece ao 

disposto na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; na Resolução nº 02, de 30 de janeiro 

2012 que define Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e na Resolução nº 

06, de 20 de setembro de 2012 que define Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio. na Resolução CNE/CEB nº 1, de 05 de julho 

de 2000, que estabelece Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação de Jovens e 

Adultos; no Decreto n.o 5.154, de 23 de julho de 2004; na Resolução atualizar a 5.154, no 

Decreto nº 5.840 de 13 de julho de 2006, que institui o Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos, 13.005 PNE 25 de junho de 2014 e legislação complementar expedida pelos órgãos 

competentes. 



 
 

  

A organização curricular tem por características: 

I - atendimento às demandas dos cidadãos, do mundo do trabalho e da sociedade;  

II - conciliação das demandas identificadas com a vocação, a capacidade institucional e os 

objetivos do IFMS;  

III - estrutura curricular que evidencie os conhecimentos gerais da área profissional e 

específicos de cada habilitação, organizados em unidades curriculares; 

IV - articulação entre formação técnica e formação geral; 

V – estágio curricular supervisionado, a partir do ___ período 

 

5.3 ESTRUTURA CURRICULAR 

 

A estrutura curricular dos Cursos de Educação profissional Técnica de Nível Médio 

Subsequente em do Instituto Federal apresentam bases científicas, tecnológicas e de 

gestão de nível médio, dimensionadas e direcionadas à área de formação. Estas bases são 

inseridas no currículo, ou em unidades curriculares específicas, ou dentro das unidades 

curriculares de bases tecnológicas no momento em que elas se fazem necessárias. 

A estrutura curricular é composta da formação geral de nível médio e da parte 

diversificada, que devem totalizar a carga horária mínima estabelecida pela legislação 

vigente. A conclusão deste ciclo com o estágio propicia ao estudante a diplomação como 

Técnico em Informática, e tem por objetivo dar-lhe uma formação generalista e prepará-lo 

para sua inserção no mercado de trabalho. A organização do currículo obedecerá às 

orientações emanadas para cada curso. 

 

 



 
 

  

5.4 MATRIZ CURRICULAR ( exemplo Curso Desenhista da Construção Civil) 

1º PERÍODO 
 

2º PERÍODO 
 

3º PERÍODO 
 

4º PERÍODO        

LP31A 2 0  ED32A 2 0  ED33A 2 2  ED34A 4 0              

Português 

Instrumental 
 

Português 

Instrumental 
 

Desenho 

assistido por 

computador II 

 
Projeto 

Integrador 3 
       

                            

MA3
1B 

2 0  
ED32

B 
2 2  

ED3
3B 

2 2  ED34B 0 3              

Matemática 

Aplicada 
 

Desenho 

assistido por 

computador I 

 
Materiais de 

construção  
 

Projeto de 

estrutura 
       

                            

ED31
C 

0 2  
ED32

C 
0 4  

GT3

3C 
2 0  

ED

34
C 

0 3              

Informática 

Aplicada 

 Projeto de 

Topografia  
 

Empreendedo-

rismo 
 

Calculo de 

orçamento 
       

                            

IN31

D 
0 4  

ED32
D 

4 0  
ED3
3D 

3 3  
ED
34
D 

0 4              

Inf. Aplicada a 

Construção 
 

Resistencia 

dos materiais 
 

Tecnologia das 

construções 
 Inst. Elétricas        

                            

ED31
E 

2 2  
ED32

E 
3 0  

ED3
3E 

0 2  
ED
34
E 

0 4              

Introdução ao 

desenho 

técnico 

 
Planejamento 

de Obra 
 

Construção de 

Maquetes 
 

Inst. 

Hidrossanitarias 
       

                            

ED31
F 

0 2  
ED32

F 
1 0  

ED3
3f 

2 0  
ED
34
F 

2 0              

Desenho de 

observação 

 
Projeto 

Integrador 1 
 

Projeto Integrador 

2 
 

Projeto de 

combate a 

incêndio 

       

                            

FI31
G 

1 1  
ED32

G  
2 0                      

Física aplicada  
Arquitetura de 

interiores 
           

                            

ED31
H 

0 2                          

História da 

Arquitetura 

 
            

        

Estágio a partir do 1º 

Período     

FG= 12/240  FG = 01/20  FG = 2/40  FG = 6/120        

FE = 8/160  FE = 19/380  FE = 18/360  FE = 14/280        

TOTAL= 

20/400  

TOTAL = 

20/400  

TOTAL = 

20/400  

TOTAL = 

20/400        

                            

    

LEGENDA: 

         

1 2 3  

 

1 - CÓDIGO DA UNIDADE 

2 - CARGA HORÁRIA 

SEMANAL TEÓRICA 

3 - CARGA HORÁRIA 

SEMANAL PRÁTICA 

4 - UNIDADE CURRICULAR 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA E PRÁTICA 1600 h/a 1200 h  

4  

CARGA HORÁRIA DO 

ESTÁGIO 

OBRIGATÓRIO 320 h/a 240 h  

    

CARGA HORÁRIA 

TOTAL DO CURSO  1920 h/a 1440 h  

 

 

 

 



 
 

  

5.5 DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA 

Formação 

Geral 

Unidade Curricular 

Período 
Total 

de 
aulas 

Carga 
horária 

(h/a) 

Carga 
horária(h) 

1.
o
 2.

o
 3.

o
 4.º 

LÍNGUA PORTUGUESA INSTRUMENTAL 2 2   4 80 60 

EMPREENDEDORISMO   2  2 40 30 

MATEMÁTICA APLICADA 2    2 40 30 

INFORMÁTICA APLICADA  2    2 40 30 

FORMAÇÃO CIDADÃ   1   1 20 15 

FISICA APLICADA  2    2 40 30 

Total do Eixo 8 3 2 0 13 260 195 

 

 

 

 

Formação 

Específica 

INTRODUÇÃO AO DESENHO TEC. 4    4 80 60 

DESENHO DE OBSERVAÇÃO  2    2 40 30 

INFORMÁTICA APLICADA A CONST. 4    4 80 60 

DESENHO ASSISTIDO POR COMP. I  4   4 80 60 

DESENHO ASSISTIDO POR COMP. II   4  4 80 60 

ARQUITETURA DE INTERIORES   2   2 40 30 

HISTORIA DA ARQUITETURA 2    2 40 30 

PROJETO DE TOPOGRAFIA   4   4 80 60 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO    4  4 80 60 

TECNOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES    6  6 120 90 

MECANICA DOS SOLOS   2  2 40 30 

CALCULO DE ORÇAMENTO    3 3 60 45 

RESISTENCIA DOS MATERIAIS  4   4 80 60 

PLANEJAMENTO DE OBRA  3   3 60 45 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA     4 4 80 60 

INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA     4 4 80 60 

PROJETO DE ESTRUTURA    3 3 60 45 

FUNDAÇÕES    4 4 80 60 

PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO    2 2 40 30 

CONSTRUÇÃO DE MAQUETE   2  2 40 30 

 

Total do Eixo 12 17 18 20 67 1340 1005 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA E PRÁTICA 20 20 20 20 80 1600 1200 

ESTÁGIO PROFISSIONALSUPERVISIONADO    320  240 

CARGA HORÁRIA TOTAL 1920 1440 



 
 

  

7.5 EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS 

- Colocar as UC na mesma sequência da matriz, especificando a carga horária em h/a e em 

h; 

 - Observar o número de títulos indicados (5 para a básica e 3 para a complementar); 

- A escrita da referência deve seguir as normas da ABNT. 

 

1º PERÍODO 

 
Unidade Curricular: LÍNGUA PORTUGUESA INSTRUMENTAL 1 40 h/a 30 h 

Ementa: Regras de acentuação. Ortografia. Pontuação. Classe das palavras. Conceitos de gênero 
textual/discursivo e tipologia textual. Paragrafação. Introdução ao Novo Acordo Ortográfico. 

Bibliografia Básica:  
BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. São Paulo: Nova Fronteira, 2010.  
__________; MAGALHÃES, T. C. Português: Linguagens – volume único, ensino médio integrado. 
4. ed. São Paulo: Atual, 2013.  
CEREJA, WILLIAM R.; MAGALHÃES, THEREZA C. Gramática: texto, reflexão e uso. São Paulo: 
Atual, 2012. 
KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. Ler e compreender: os sentidos do texto. 3. ed. São Paulo: Contexto, 
2010. 
__________. Ler e escrever: estratégias de produção textual. São Paulo: Contexto, 2009.  
 
Bibliografia Complementar: 
FARACO, C.; TEZZA, C. Oficina de texto. 9. ed. Petrópolis: Vozes, 2011. 
KOCH, I. V. Argumentação e Linguagem. 13. ed. São Paulo: Contexto, 2011. 
MARCUSCHI, L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola, 
2009.  

 
 

 METODOLOGIA (texto abaixo) 

 

A metodologia adotada para os Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio do IFMS pauta-se na atualização e significação do espaço escolar como elemento 

facilitador e não apenas gerador da informação. A formação profissional integrada à 

formação geral permite uma visão mais sólida e abrangente do estudante. 

As Estratégias Pedagógicas para o desenvolvimento da metodologia educacional 

estão elencadas no quadro abaixo, servindo de ponto de partida ao docente, que poderá 

além dessas, estabelecer outras que considere mais adequada a sua proposta de trabalho. 

As estratégias pedagógicas dos componentes curriculares devem prever não só a 

articulação entre as bases tecnológicas como também o desenvolvimento do raciocínio na 

aplicação e na busca de soluções tecnológicas.  

As técnicas e os recursos de ensino bem como os instrumentos de avaliação que 

serão utilizados pelos docentes, são especificados no formulário de Plano de Ensino, a partir 

da adequação de sua utilização. A análise constante dos resultados bem como que norteará 

o trabalho docente. 



 
 

  

 

Técnicas de Ensino  Recursos de Ensino Instrumentos de avaliação 

 Expositiva/dialogada  

 Aula prática 

 Estudo dirigido 

 Trabalho em grupo  

 Pesquisa 

 Dramatização 

 Palestra 

 Debate 

 Estudo de caso 

 Seminário 

 Painel integrado 

 Visita técnica 

 Júri simulado 

 Outros (especificar) 

 Quadro branco / canetão 

 Projetor multimídia  

 Lousa Digital 

 TV, DVD 

 Laboratório (especificar 
qual) 

 Material impresso 
(apostila, textos) 

 Livro didático 

 Ficha avaliativa 

 Filme 

 Material concreto 
específico 

 Outros (especificar) 

 Auto avaliação 

 Prova escrita 

 Prova oral 

 Prova prática 

 Relatório 

 Produção de texto 

 Lista de exercícios 

 Atividade prática  

 Projeto 

 Portfólio 
Outros (especificar) 

 

 O IFMS, embasado no princípio de que “a educação é um processo de vida”, propõe 

metodologias de ensino compatíveis ao cotidiano do aluno possibilitando questionamentos 

das práticas realizadas, embasando-se no conteúdo teórico. Dessa forma a compreensão 

de novas situações torna-se possível, capacitando os estudantes a resolver problemas 

novos, tomar decisões, ter autonomia intelectual, comunicar ideias em um contexto de 

respeito às regras de convivência democrática. 

 

6.1 ESTÁGIO PROSSIONAL SUPERVISIONADO 

 

 O estágio profissional supervisionado, baseado na lei n. 11.788 de 25 de setembro 

de 2008 e no Regulamento da Organização Didático-Pedagógica do IFMS é uma atividade 

curricular obrigatória dos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio do IFMS. 

O estágio deverá ser iniciado a partir do 5º período e seguirá regras e normalizações 

próprias constante no Regulamento do Estágio dos Cursos da Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio. 

 

6.2 APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES 
 

 Poderá haver aproveitamento de conhecimentos adquiridos na Educação 

Profissional, inclusive no trabalho, para fins de prosseguimento e de conclusão de estudos: 

 de disciplinas ou módulos cursados em outra habilitação profissional; 

 de estudos da qualificação básica; 

 de estudos realizados fora do sistema formal; 

 de competências adquiridas no trabalho. 



 
 

  

Quando o estudante demonstrar, previamente, o domínio dos conhecimentos de uma 

unidade curricular, o respectivo professor poderá solicitar à coordenação do curso 

encaminhamento para avaliação antecipada desses conhecimentos, conforme Regulamento 

da Organização Didático-Pedagógica. 

 

6.3 AÇÕES INCLUSIVAS 

 

Nos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio Subsequente do IFMS 

estão previstos mecanismos que garantam a inclusão de estudantes portadores de 

necessidades especiais, a expansão do atendimento a negros e índios, conforme o Decreto 

nº 3.298/99. 

O Nùcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas – NAPNE de cada 

campus em parceria com o NUGED e grupo de docentes, proporá ações específicas 

direcionadas tanto a aprendizagem como a socialização desses estudantes. 

A parceira com outras instituições especializadas possibilitará uma melhoria no 

acompanhamento e na orientação dos estudantes com alguma deficiência, bem como aos 

de altas habilidades. 

É fundamental envolver a comunidade educativa para que as ações sejam contínuas 

e, portanto, tenham êxito. 

 

 

 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

A avaliação do rendimento do estudante do Curso de Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio do IFMS, abrange o seguinte: 

III. verificação de frequência; 

IV. avaliação do aproveitamento. 

Considerar-se-á aprovado por média o estudante que tiver frequência às atividades 

de ensino de cada unidade curricular igual ou superior a 75% da carga horária e média final 

igual ou superior a 7,0(sete). O estudante com Média Final inferior a 7,0(sete) e/ou com 

frequência inferior a 75% será considerado reprovado. As notas finais deverão ser 

publicadas em locais previamente comunicados aos estudantes até a data-limite prevista em 

calendário escolar. 

 

 

 



 
 

  

7.1 RECUPERAÇÃO PARALELA 

 

 A recuperação paralela ocorre de maneira contínua e processual, e tem o objetivo de 

retomar conteúdos a partir de dificuldades detectadas, durante o semestre letivo. 

O horário de permanência do professor, que ocorre semanalmente no contraturno da 

aula regular, possibilita um atendimento individualizado ao estudante e consequentemente, 

um redirecionamento de sua aprendizagem. 

 

 

8 INFRAESTRUTURA 

 

8.1 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

8.1.1 Área física dos laboratórios: 

NOME DO LABORATÓRIO ÁREA FÍSICA 

 
 

  

 

8.1.2 LEIAUTE DOS LABORATÓRIOS ( Exemplo) 

 
 

Leiaute dos Laboratórios de Informática 01, 02 e 03 (Duas possibilidades) 

 

8.1.3 Descrição sucinta dos equipamentos permanentes existentes em cada Laboratório: 

bancadas 

quadro branco com 

tablado de 50 cm 

bancadas 

bancadas 

quadro branco com 

tablado de 50 cm 

bancadas 



 
 

  

NOME DO LABORATÓRIO EQUIPAMENTOS EXISTENTES  

Laboratório   

Laboratório   

  

  

 

8.2 UNIDADES CURRICULARES CONTEMPLADAS EM CADA LABORATÓRIO 

 

Os alunos do Curso Técnico em ........................................ contam ainda com 

laboratórios montados para as áreas de conhecimento em Química, Matemática, Física e 

Informática prevista na grade curricular. 

 

 

9 PESSOAL DOCENTE Elencar as UC (conforme a matriz curricular), o nome completo do 

docente que irá ministra-la e a sua formação (graduação e última titulação, com o nome da 

Instituição de Ensino onde cursou). 

 

Unidade Curricular Docente 
Formação 

GRADUAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO 

LÍNGUA PORTUGUESA 
E LIT. BRASILEIRA 

Nome completo 
Graduada em 

Letras/Espanhol pela 
UCDB  

(Especialização, 
Mestrado ou 
Doutorado).  
Escrever a última 
titulação e a Instituição 
de Ensino onde cursou. 

 

 

10 CERTIFICAÇÃO (conforme o texto abaixo) 

 

O IFMS emitirá certificado ao estudante que concluir, com aprovação, todas as 

unidades curriculares da matriz curricular e o estágio profissional obrigatório. 

O estudante certificado poderá solicitar o diploma como Técnico em xxxxxxxxxxxx 

ao IFMS, conforme legislação vigente. 

 

 

 


