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Aprova, na forma do anexo,  as Diretrizes

para Abertura, Alteração e Suspensão de

Cursos de Formação Inicial Continuada do

IFMS.

 RESOLUÇÃO Nº 034, DE 14 DE AGOSTO DE 2018

           

                                              

                   O  PRESIDENTE  DO  CONSELHO  SUPERIOR  DO  INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL

(IFMS),  no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei n° 11.892, de 29 de

dezembro de 2008,  que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional e criou este

Instituto;

                          Considerando o Estatuto do IFMS, atualizado pela Resolução nº 070,

de 3 novembro de 2016;

                         Considerando  a  decisão  do  Conselho Superior  na  28ª Reunião 

Ordinária, realizada em 21 de junho de 2018; 

                            Considerando o Processo nº 0103785.00000014/2018-47;  

                            RESOLVE

                          Art. 1º Aprovar,  na  forma  do  anexo,  as  Diretrizes  para Abertura,

Alteração e Suspensão de Cursos de Formação Inicial Continuada (FIC) do Instituto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul.

                            Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Luiz Simão Staszczak

Presidente do Conselho Superior
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DIRETRIZES PARA ABERTURA, ALTERAÇÃO E SUSPENSÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO 
INICIAL E CONTINUADA (FIC) DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL 

Estabelece os procedimentos a serem 

adotados para Abertura, Alteração e 

Suspensão de Cursos de Formação Inicial e 

Continuada e oferta de vagas, presenciais e 

a distância, do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 

Grosso do Sul. 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) no âmbito do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul – IFMS. 

Art. 2º Os cursos FIC do IFMS conduzem o estudante à capacitação, ao 

aperfeiçoamento, à especialização e à atualização profissional, em todos os níveis de 

escolaridade, integrados ou não a projetos e programas destinados à formação de jovens e 

adultos. 

Art. 3º O projeto pedagógico dos cursos de Formação Inicial e Continuada deve 

ser, prioritariamente, organizado de forma a possibilitar a criação de itinerário formativo, 

entendido como o conjunto das etapas que compõem a organização da oferta da Educação 

Profissional pela instituição de Educação Profissional e Tecnológica, no âmbito de um 

determinado eixo tecnológico. 

Parágrafo único. Para viabilizar o previsto no caput deste artigo, aconselha-se a 

composição do curso em número reduzido de unidades curriculares, de modo a viabilizar a 

equivalência com unidades curriculares dos cursos do mesmo eixo tecnológico. 

Art. 4º O projeto pedagógico dos cursos de Formação Inicial e Continuada deve 

estar em conformidade com os requisitos legais aplicáveis à Educação Profissional:  
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I. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e suas alterações; 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; Lei nº 12.513, 

de 26 de outubro de 2011, que institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (Pronatec) entre outras providências e Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que 

aprova o Plano Nacional de Educação; 

II. Decreto nº 5.154 de 23 de julho de 2004 e suas alterações; 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 e Decreto nº 8.268 de 18 

de junho de 2014; 

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

Curriculares Nacionais para Educação de Jovens e Adultos; Resolução nº 02, de 30 de janeiro 

2012, que define Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, e Resolução nº 06, 

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

Profissional Técnica de Nível Médio; 

IV. Guia Pronatec de Cursos FIC e Regulamento da Organização Didático-Pedagógica dos 

Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) e demais legislações aplicáveis. 

Art. 5º Excepcionalmente, poderão ser propostos cursos de Formação Inicial e 

Continuada que não estejam relacionados aos eixos tecnológicos da Educação Profissional 

desde que se comprove a necessidade em razão de demanda do arranjo produtivo, social e 

cultural local. 

CAPÍTULO II 
DA ABERTURA DE CURSOS FIC 

Seção I 
Da abertura de novos cursos 

 

Art. 6º A abertura de um novo curso FIC no IFMS poderá ser solicitada por 

servidor ou grupo de servidores, demandada por instituição pública ou privada, requerida 

por cidadão ou grupo de cidadãos ou outra situação que chegue ao conhecimento da 

Direção Geral – Dirge do campus. 
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Art. 7º Os procedimentos para abertura de novos cursos deverão obedecer à 

seguinte sequência: 

I. A Dirge deverá, com apoio de sua equipe de gestores, realizar uma avaliação prévia 

da possibilidade de abertura do curso demandado, levando em consideração a vocação do 

campus, aspectos estruturais e de pessoal, concluindo pelo prosseguimento ou 

encerramento do estudo, com comunicação fundamentada aos interessados; 

II. Decidido pelo prosseguimento, a Dirge designará comissão com duplo objetivo, o de 

avaliar detalhadamente a viabilidade de oferta do curso cogitado para o campus e o de 

elaborar o Projeto Pedagógico do Curso – PPC, caso seja confirmada a viabilidade; 

III.  A comissão designada conforme inciso anterior deverá realizar estudo da viabilidade 

de criação do curso proposto, elaborando parecer fundamentado em que conste, 

minimamente: 

a. Atas de reuniões com a comunidade interna e externa, que porventura 

tenham sido realizadas para discutir a abertura do curso; 

b. A disponibilidade/previsão de docentes e técnicos-administrativos para 

atender o curso, desde seu início até sua conclusão; 

c. A 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 Guia Pronatec de 

Cursos FIC e demais legislações pertinentes; 

d. Disponibilidade/previsão de bibliografia, com consulta ao bibliotecário 

competente, para atender o curso desde seu início até sua conclusão;   

e. A previsão orçamentária para atender as demandas do curso ou o plano de 

trabalho, quando o curso for ofertado mediante Termo de Cooperação. 

IV. Elaboração do PPC conforme Anexo I destas Diretrizes e o Guia Pronatec de Cursos 

FIC; 

V. Encaminhamento do processo à Diret, via memorando da Dirge; 
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VI. Acompanhamento do processo até sua autorização pelo COSUP, realizando as 

adequações que forem solicitadas ou justificando ao relator a necessidade de manutenção 

do texto original; 

VII. Devolução do PPC à Diret com as alterações sugeridas ou aceite das 

justificativas pelo relator. 

Seção II 
Da oferta de curso já existente no IFMS 

Art. 8º Caso o curso solicitado nos termos do art. 6º destas diretrizes já seja 

ofertado em outro campus do IFMS, não será necessária a elaboração de novo PPC, mas sim 

de um Plano de Oferta de Vaga. 

Art. 9º Os procedimentos para elaboração e tramitação do Plano de Oferta de 

Vaga deverão obedecer à seguinte sequência: 

I. A Dirge deverá, com apoio de sua equipe de gestores, realizar uma avaliação prévia 

da possibilidade de abertura do curso demandado, levando em consideração a vocação do 

campus, aspectos estruturais e de pessoal, concluindo pelo prosseguimento ou 

encerramento do estudo, com comunicação fundamentada aos interessados; 

II. Decidido pelo prosseguimento, a Dirge designará comissão com duplo objetivo, o de 

avaliar detalhadamente a viabilidade de oferta do curso cogitado para o campus, a partir da 

análise do PPC já existente e da realidade do campus, e o de elaborar o Plano de Oferta de 

Vaga, caso seja confirmada a viabilidade; 

III. A comissão designada conforme inciso anterior deverá realizar estudo da viabilidade 

de oferta do curso proposto, elaborando parecer fundamentado em que conste, 

minimamente: 

a) O resultado da análise do PPC do curso a ser ofertado; 

b) As atas de reuniões com a comunidade interna ou externa que porventura 

tenham sido realizadas para discutir a abertura do curso; 
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c) A disponibilidade/previsão de docentes e técnicos-administrativos para 

atender o curso, desde seu início até sua conclusão; 

d) A 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 Guia Pronatec de 

Cursos FIC e demais legislações pertinentes; 

e) Disponibilidade/previsão de bibliografia, com consulta ao bibliotecário 

competente, para atender o curso desde seu início até sua conclusão; 

f) Elaboração do Plano De Oferta De Vaga, conforme Anexo II destas Diretrizes. 

IV. Encaminhamento do processo à Diret, via memorando da Dirge; 

V. Acompanhamento do processo até sua autorização pelo COSUP, realizando as 

adequações que forem solicitadas ou justificando ao relator a necessidade de manutenção 

do texto original; 

 

VI. Devolução do PPC à Diret com as alterações sugeridas ou aceite das justificativas pelo 

relator. 

Parágrafo único. Caso a comissão conclua que, para ser ofertado no campus, o 

PPC do curso deva ser alterado, ela deverá finalizar seu trabalho solicitando e justificando à 

Dirge o início do processo de alteração de PPC, tratado no próximo capítulo. 

 
CAPÍTULO III 

DA ALTERAÇÃO DE PPC DE CURSO 

Art. 10 As alterações de curso deverão considerar a proposta de verticalização do 

ensino, que se concretiza, prioritariamente, por meio dos itinerários formativos. 

Art. 11 Os Procedimentos para alteração de PPC de curso deverão obedecer à 

seguinte sequência: 
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I. A Dirge do campus que identificou a necessidade de alteração de PPC solicitará à Pró-

Reitoria de Ensino (Proen) a articulação com os demais campi que ofertam o curso para 

criação de Comissão de Alteração de PPC, com representantes dos campi envolvidos. 

a) A solicitação de que trata o caput deverá conter as devidas justificativas para 

o pedido; 

b) A Proen tomará as medidas necessárias para a constituição da comissão de 

alteração do PPC; 

c) A comissão deverá revisar o PPC, analisando as justificativas apresentadas 

para alteração e buscando viabilizar a reogarnização do curso dentro de um itinerário 

formativo. 

II. A comissão de alteração balizará seus trabalhos nos procedimentos já previstos para 

elaboração de PPC de cursos novos, constantes no art. 7° destas Diretrizes; 

III. Encaminhamento do processo à Diret, via memorando do presidente da comissão; 

IV. Acompanhamento do processo até sua autorização pelo COSUP, realizando as 

adequações que forem solicitadas ou justificando ao relator a necessidade de manutenção 

do texto original; 

V. Devolução do PPC à Diret com as alterações sugeridas ou aceite das justificativas pelo 

relator. 

Art. 12 As alterações no PPC do curso não serão aplicadas às turmas que estão 

em andamento, devendo ser implantadas para as novas ofertas, sendo vedada a migração 

curricular. 

Art. 13 As atualizações de PPC de pequena relevância não necessitam de envio 

ao Coepe para aprovação, mas devem ser encaminhadas à Diretoria de Educação Básica 

(Direb) para análise e divulgação no site do IFMS. 

Art. 14 Serão consideradas atualizações de PPC de pequena relevância: 

I. Tempo de duração de cursos FIC; 
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CAPÍTULO IV 
DA SUSPENSÃO DA OFERTA  

Art. 15 Em conformidade com o planejamento anual do campus, os cursos FIC 

poderão ter a oferta suspensa, considerando a demanda local, o quadro de docentes e a 

infraestrutura necessária.  

Parágrafo único. A suspensão da oferta deverá ser comunicada, via memorando 

da Dirge, à Proen, para fins de providências relativas à divulgação de cursos e à publicação 

de vagas em edital.  

CAPÍTULO V 
DA ESTRUTURA DOS PROCESSOS 

Art. 16 O processo com a proposta de abertura ou alteração de curso deverá 

conter, obrigatoriamente: 

I. Portaria de designação da Comissão, emitida pela Dirge, no caso de abertura de 

curso, ou pela Proen, no caso de alteração de curso; 

II. Estudo de viabilidade para abertura ou alteração, elaborado pela comissão; 

III. Projeto Pedagógico de Curso ou Plano de oferta de vagas; 

IV. Termo de Ciência, assinado por todos os docentes e técnicos-administrativos que 

têm seu nome vinculado à proposta e pelas respectivas chefias imediatas; 

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

elaboração de proposta, dispostos em ordem cronológica; 

VI. Memorando do presidente da Comissão, encaminhando o processo à Dirge. 

Parágrafo único. Após o envio do processo à Dirge, os demais documentos 

produzidos a partir desse ponto deverão ser adicionados em ordem cronológica. 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 17 O PPC e o Plano de Oferta de Vagas deverão ser elaborados e formatados 

de acordo com os respectivos modelos, anexos a estas diretrizes. 

Art. 18 A oferta da primeira turma de um curso FIC no campus somente poderá 

ser realizada após a devida tramitação e emissão de resolução pelo colegiado competente. 

Art. 19 Estas diretrizes disciplinam os cursos FIC abertos a partir da data da 

aprovação delas. Em caso de oferta de curso já aprovado em outro campus, se este estiver 

em desacordo com as diretrizes ou com o Catálogo, deve-se realizar a alteração do projeto 

inicial. 

Art. 20 Estas diretrizes entram em vigor a partir da data da sua publicação. 

Campo Grande, MS, 13 de agosto de 2018.
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Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 

do Sul 

Nome 

 

Pró-Reitor de Ensino 

Nome 

 

Diretor de Educação Básica 

Nome 

 

 

Equipe de elaboração do Plano de Curso de Formação Inicial e Continuada ou 

Qualificação Profissional (FIC) em nome do curso. 

Presidente 

Nome 

Membros 

Nome(s) 
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Nome da Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul  

CNPJ: 10.673.078/0003-92 

Denominação: Curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) em nome do curso de acordo com 

Guia Pronatec. 

Modalidade do Curso: Incluir modalidade (presencial ou a distância) 

Forma de Oferta: Curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) ou Proeja-FIC.  

Eixo Tecnológico: Incluir eixo 

Duração do Curso: meses ou semanas. 

Carga Horária: Em horas e horas-aula. 

 

Data de aprovação: Se já houver PPC aprovado, inserir data de aprovação. 

Resolução: Número da resolução. 

Atualização:  

Atualização: 
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1 IDENTIFICAÇÃO 

Denominação: Curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) em nome do curso de 

acordo com Guia Pronatec. 

Código do Curso: Código do curso previsto no Guia Pronatec 

Modalidade do curso: Presencial ou a distância 

Eixo Tecnológico: Inserir eixo. 

Forma de ingresso: Identificar ou vincular ao edital 

Tempo de duração: Em meses ou semanas 

Carga horária Total: Horas e horas-aula 

Requisito de Acesso: Inserir requisito de acordo com Guia Pronatec. Caso não 

esteja de acordo com o Guia Pronatec, justificar. 

 

 

2 HISTÓRICO DO IFMS  

A história da Educação Profissional e Tecnológica no Brasil iniciou-se 

com a criação das Escolas de Aprendizes Artífices, por meio do Decreto nº 

7.566/1909. Nessa trajetória secular, o sistema federal de ensino passou por 

diversas reformulações. A Lei nº 11.534/2007, dispôs sobre a criação de Escolas 

Técnicas e Agrotécnicas Federais, dentre elas, a Escola Técnica Federal de Mato 

Grosso do Sul, com sede em Campo Grande, e a Escola Agrotécnica Federal, em 

Nova Andradina. 

Com a Lei n° 11.892/2008, foi instituída a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, composta por um conjunto de instituições 

federais, vinculadas ao Ministério da Educação. Assim, as duas escolas técnicas 

criadas anteriormente no Estado foram transformadas em Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS), surgindo, então, os 

Campi Campo Grande e Nova Andradina.  

Na segunda fase de expansão da Rede Federal, a Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica (Setec/MEC), por meio de uma chamada 

pública, contemplou o IFMS com outros cinco campi nos municípios de Aquidauana, 

Corumbá, Coxim, Ponta Porã e Três Lagoas. Em fevereiro de 2010, iniciaram-se as 
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atividades do Campus Nova Andradina, com a oferta dos cursos técnicos em 

Agropecuária e Informática. Em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim e 

Ponta Porã, houve a abertura das primeiras turmas de cursos técnicos 

subsequentes a distância, em parceria com o Instituto Federal do Paraná (IFPR). 

No ano seguinte, a Portaria do MEC n° 79/2011 autorizou o IFMS a iniciar 

o funcionamento, com cursos presenciais, dos Campi Aquidauana, Campo Grande, 

Corumbá, Coxim, Ponta Porã e Três Lagoas. Em espaços provisórios, iniciaram a 

oferta de cursos técnicos integrados de nível médio e de graduação, além da 

ampliação de cursos na modalidade Educação a Distância (EaD), inclusive em polos 

localizados em outros municípios. Nesse processo de implantação, o IFMS contou 

com a tutoria da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). 

No segundo semestre de 2013, foram entregues as sedes definitivas dos 

Campi Aquidauana e Ponta Porã. Com projeto arquitetônico padrão para os campi 

da segunda fase de expansão, as novas unidades, com 6.686 m² de área 

construída, abrigam salas de aula, laboratórios, biblioteca, setor administrativo e 

quadra poliesportiva. Em 2014, os Campi Coxim e Três Lagoas também passaram a 

funcionar em novos prédios.  

A terceira fase de expansão da Rede Federal possibilitou a implantação 

de mais três campi do IFMS nos municípios de Dourados, Jardim e Naviraí, sendo 

que os dois primeiros já funcionam em sede definitiva.  

Com natureza jurídica de autarquia e detentor de autonomia 

administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar, o IFMS é 

uma instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e 

multicampi, especializado na oferta de educação profissional e tecnológica em 

diferentes modalidades de ensino com inserção nas áreas de pesquisa aplicada e 

extensão tecnológica. 

 

3 JUSTIFICATIVA 

Justificar a oferta do curso, mencionando: vinculação aos eixos tecnológicos 

ofertados nos campi, demanda dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, 

solicitação ou demanda específica, vocação e capacidade em atender tal demanda. 
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4 OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GERAL 

Apenas um objetivo geral, que deve estar de acordo com o perfil do egresso 

profissional previsto no Guia Pronatec. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Utilizar verbos no infinitivo que expressem de forma detalhada o objetivo geral. 

 

5 PERFIL PROFISSIONAL  

De acordo com o Guia Pronatec ou justificativa fundamentada nas demandas dos 

arranjos produtivos, sociais e culturais locais. 

 
6 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

6.1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL, TEÓRICA E METODOLÓGICA  

6.2. MATRIZ CURRICULAR 

Formação Código Unidade Curricular* Carga horária (h) Carga horária (h/a) 

Geral (se 

houver)** 

    
    

Carga horária parcial   

Específica 

    
    
    

Carga horária parcial   
Carga horária total   

* Aconselha-se a composição do curso em número reduzido de unidades curriculares, de modo a 
viabilizar a equivalência com unidades curriculares dos cursos do mesmo eixo tecnológico. 
 
** A fim de garantir o bom desempenho do estudante, pode-se prever a oferta de unidades 
curriculares de formação básica aplicadas à área do curso, tais como matemática, língua portuguesa, 
empreendedorismo. 

 
6.3. EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS 

unidade curricular h h/a 
Ementa:   
Bibliografia   

Pelo menos 1 unidade. 
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6.4. AÇÕES INCLUSIVAS (sugestão de texto) 

Nos cursos de Formação Inicial e Continuada ou Qualificação Profissional 

(FIC) do IFMS, estão previstos mecanismos que garantam a inclusão de estudantes 

com necessidades especiais, a expansão do atendimento a negros e índios, 

conforme o Decreto nº 3.298/99 e a Lei nº 12.711/2012, respectivamente. O Núcleo 

de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas (Napne) de cada campus, em 

parceria com o Núcleo de Gestão Administrativa e Educacional (Nuged) e grupo de 

docentes, proporá ações específicas direcionadas tanto à aprendizagem como à 

socialização desses estudantes. A parceria 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.  

 

7 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM (sugestão de texto) 

A avaliação é um elemento fundamental para acompanhamento e 

redirecionamento do processo de desenvolvimento de aprendizagens relacionadas 

com a formação do indivíduo aliada à formação profissional e, portanto, será 

realizada de forma contínua e cumulativa. Deverá possibilitar o diagnóstico 

sistemático do ensino e da aprendizagem, prevalecendo os aspectos qualitativos 

sobre os quantitativos e dos resultados obtidos ao longo do processo pedagógico 

sobre eventuais provas finais, conforme previsão da LDB. 

A avaliação da aprendizagem do estudante do Curso FIC em <nome do 

curso> abrange tanto a verificação da frequência quanto a avaliação do 

desempenho do estudante. Considerar-se-á aprovado, em cada uma das disciplinas, 

o aluno que tiver frequência igual ou superior a 75% da carga horária do curso e 

média final igual ou superior 7,0 (sete) pontos. 

O discente com média final inferior a 7,0 e/ou com frequência total inferior 

a 75% será considerado reprovado. As notas finais deverão ser publicadas em locais 

previamente comunicados aos estudantes até a data limite prevista no calendário 

escolar vigente. 
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7.1. RECUPERAÇÃO PARALELA (sugestão de texto) 

O aluno poderá recuperar os estudos comparecendo ao horário de PE 

(Permanência ao Estudante) estipulado pelo professor da disciplina em que se 

encontra com baixo rendimento para atendimento individualizado. Terá direito às 

avaliações de recuperação, de caráter teórico e/ou prático, ou a qualquer outro 

procedimento avaliativo que se fizer necessário, sempre propostos pelo professor, 

em acordo com a coordenação de curso e considerando ainda as diretrizes 

pedagógicas deste projeto, as normas do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso do Sul e a legislação em vigor. 

 

8 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS  

Descrever os equipamentos e instalações disponíveis para realização de atividades 

do curso. 

9 CERTIFICAÇÃO (sugestão de texto) 

O IFMS conferirá ao estudante que tiver sido aprovado em todas as 

unidades curriculares da matriz curricular o certificado do Curso de Formação Inicial 

e Continuada em <nome do curso>. 

 

10 REFERÊNCIAS 

Inserir fontes consultadas. 
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ANEXO II 
PLANO DE OFERTA DE VAGAS 

  

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 
Denominação: Curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) em nome do curso de acordo 
com Guia Pronatec. 

Código do curso: código do curso previsto no guia Pronatec 
Modalidade do curso: presencial ou a distância; FIC ou Proeja-FIC; 
Eixo tecnológico: nome do eixo tecnológico 
Forma de ingresso: identificar ou vincular ao edital 
Tempo de duração: meses ou semanas 
Carga horária total: Citar em horas relógio e horas-aula. A carga horária deve ser a mesma do 
PPC aprovado, permitindo-se, porém, alteração na duração do curso. 
Requisito de acesso: Inserir requisito de acordo com o previsto no Guia Pronatec. Caso não 
esteja de acordo com o Guia Pronatec, justificar. 
1.2 DADOS DA OFERTA 
Campus: 

Endereço de oferta: 
Número de turmas: Indicar a quantidade. 
Número de vagas por turma: Indicar a quantidade. 
Público-alvo: Indicar o público alvo. 
Tempo de duração: Citar em meses/anos. 
Turno de Funcionamento: 
Equipe de elaboração do estudo de viabilidade: Inserir nome dos membros da comissão 
(identificando presidente e vice-presidente) e portaria que a instituiu; 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1 Demanda socioeconômico-ambientais: 
 
 
2.2 Há alguma solicitação ou demanda específica? 
 
 
2.3 Vocação e capacidade do campus em atender tal demanda: quadro do pessoal docente e 

técnico. 
 
 

3. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 
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Biblioteca, instalações e equipamentos. 
 
 
5. BIBLIOGRAFIA 

 Houve alteração na referência bibliográfica?  

(    ) SIM                          (      ) NÃO 

Se sim, Informe-a: informar se houve mudança de referência bibliográfica em comparação à 
prevista no PPC do mesmo curso aprovado, para o caso de o campus ter um título bibliográfico 
diferente, mas que atenda à ementa das unidades curriculares. 

 
6. MATRIZ CURRICULAR 

Houve alteração na disposição das unidades curriculares? 

(    ) SIM                          (      ) NÃO 

Se sim, Informe-a: Informar a mudança de ordem das unidades curriculares em comparação à 
ordem prevista no PPC do mesmo curso já aprovado. Não será permitida a alteração de 
ementas e inclusão/exclusão de unidades curriculares. 

7. CRONOGRAMA 

Data de início e término do curso. 
 

8. RESPONSÁVEL PELO CURSO 

Professor que atua no curso FIC. 
 
 

9. ITINERÁRIO DE FORMAÇÃO 

(    ) SIM                          (      ) NÃO 
Se não, Justifique: 
A proposta do curso leva em consideração a verticalização do ensino, que se concretiza por 
meio dos itinerários formativos? 

10. PESSOAL DOCENTE 

Unidade 

Curricular 
Docente Graduação Titulação 

Regime de  

trabalho 
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Cidade – MS,            /              /               

_________________________________ 
Diretor geral 

(assinar) 
 

_________________________________ 
Diretor de ensino 

(assinar) 
 

_________________________________ 
Presidente da comissão 

(assinar) 


	Documento assinado eletronicamente por:

