
INSTITUTO FEDERAL DO ACRE
PARECER Nº 28/2020/DIPED/PROEN/REITORIA
PROCESSO Nº 0094427.00008278/2019-20
INTERESSADO: PRÓ-REITORIA DE ENSINO, AUDITORIA INTERNA, DIRETORIA

DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO POFISSIONAL
ASSUNTO: Tramitação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Formação

Inicial e Continuada 

 

Analisa recomendação da Audin acerca
da tramitação dos Projetos
Pedagógicos dos Cursos de Formação
Inicial e Continuada no IFAC, conforme
Ofício nº 33/2019/AUDIN/CONSU-IFAC.

  
Senhor Chefe da AUDIN,
 

I. RELATÓRIO
1. Por incumbência do Despacho Proen (0195732), a Diretoria de Políticas
de Educação Profissional e Tecnológica analisa recomendação da Audin por meio
do Ofício nº 33/2019/AUDIN/CONSU-IFAC (0095708), que cita:

Oportunamente, informamos que esse Conselho Superior deve
deliberar sobre a seguinte recomendação: "Que seja avaliado pelo
Conselho Superior do IFAC a viabilidade de convalidação do ato
administrativo praticado pela Direção Geral do Campus Sena
Madureira, no que tange à aprovação do Projeto Político-Pedagógico
dos cursos FIC de Auxiliar de cozinha (EDITAL Nº 004/2018/DG/IFAC –
Sena Madureira) e de Horticultor Orgânico (EDITAL Nº
005/2018/DG/IFAC – Sena Madureira)";
Em resumo, a equipe de auditoria, durante a execução dos trabalhos, detectou
que os referidos cursos FIC foram ofertados pelo Campus Sena Madureira sem a
análise e aprovação do Projeto Pedagógico de Curso por esse Conselho Superior
do IFAC.
Igualmente, é importante que esse Conselho Superior determine que
haja uma revisão dos atos de criação/aprovação dos demais cursos
FIC ofertados pelo IFAC, a fim de verificar e sanar possíveis vícios de
competência que possam acarretar a nulidade dos atos
administrativos de criação/aprovação dos referidos cursos.

2. Para tanto, segue a análise, nos termos da legislação em vigor.
II. FUNDAMENTAÇÃO
3. A demanda será analisada à luz da Resolução CONSU/IFAC nº 34/2015,
que dispõe sobre o regulamento dos cursos de Formação Inicial e Continuada no
IFAC, associada à legislação nacional vigente que orienta a oferta de cursos de
Educação Profissional e Tecnológica.
4. Os cursos de formação inicial e continuada compõem a Educação
Profissional e Tecnológica,nos termos da Lei nº 9.394/96 (LDB), alterada pela Lei
nº 11.741/2008. Como tal, a oferta é orientada pela Resolução CNE/CEB nº 6/2012
- Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível
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Médio, que cita no Art. 2º: 
Parágrafo único. As instituições de Educação Profissional e Tecnológica, além
de seus cursos regulares, oferecerão cursos de formação inicial e continuada ou
qualificação profissional para o trabalho, entre os quais estão incluídos os
cursos especiais, abertos à comunidade, condicionando-se a matrícula à
capacidade de aproveitamento dos educandos e não necessariamente aos
correspondentes níveis de escolaridade.

5. Assim, os cursos de Formação Inicial e Continuada são cursos
de menor duração e sem concessão de título ou elevação de nível escolar, tendo
como finalidade precípua a formação de trabalhadores para inserção ou
qualificação no mundo do trabalho. Justamente por sua finalidade e característica,
que não restringe a escolaridade dos participantes, estes cursos são de livre oferta
das Instituições Educacionais, com estímulo às formas flexíveis de formação, tendo
como único critério a carga horária mínima, conforme previsto no Art. 36:

Art. 36 Para prosseguimento de estudos, a instituição de ensino pode promover
o aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores do estudante,
desde que diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da
respectiva qualificação ou habilitação profissional, que tenham sido
desenvolvidos:
I - em qualificações profissionais e etapas ou módulos de nível técnico
regularmente concluídos em outros cursos de Educação Profissional Técnica de
Nível Médio;
II - em cursos destinados à formação inicial e continuada ou
qualificação profissional de, no mínimo, 160 horas de duração,
mediante avaliação do estudante;
 

6. Logo, os cursos FIC não possuem regulamentação específica, por
ocasião da sua natureza e finalidade, que demandam maior flexibilidade e
agilidade por parte das instituições ofertantes a fim de proporcionar o
atendimento ao público-alvo, no geral, formado pela comunidade externa.
Diferentemente dos Cursos Técnicos de Nível Médio, que possuem um Catálogo
que determina os cursos que podem ser ofertados, os cursos FIC possuem apenas
um Guia de Referência, publicado pelo MEC por ocasião do Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego. O Guia disponibiliza informações de
cursos ofertados, com carga horária referencial e demais informações sobre o
perfil profissional do egresso, sem, no entanto, restringir a oferta, sendo possível a
oferta de cursos não previstos no documento - diferentemente do Catálogo
Nacional de Cursos Técnicos. Logo, não há para estes cursos 
7. No âmbito do Instituto Federal do Acre, a Resolução CONSU/IFAC nº
34/2015 regulamenta os cursos FIC. Cita o documento:

Art. 3º Os cursos de FIC a serem ofertados pelo IFAC podem resultar de
iniciativas de seus câmpus ou de convênios firmados com outras entidades,
tais como instituições públicas, empresas privadas, fundações, ONG’s, entre
outras, respeitando-se a legislação em vigor.
(...)
Art. 7º Os cursos de FIC serão geridos pela Direção Geral, Direção de Ensino e
Coordenação de Pesquisa e Extensão do câmpus, sob a orientação da Pró-
Reitoria de Ensino (PROEN).
 

8. A referida Resolução endossa a natureza e finalidade dos cursos FIC,
em consonância com a legislação nacional. O artigo 7º cita a gestão a cargo do
campus proponente, sob orientação - de cunho pedagógico - da Proen. À época de
sua publicação (ocorrida em março de 2015), a Resolução buscou flexibilizar a
tramitação dos projetos pedagógicos destes cursos, com vistas a possibilitar maior
celeridade no cumprimento da oferta à comunidade, seja motivada por demanda
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interna ou externa. Nesse sentido, o regulamento define instâncias de análise,
entre as quais, uma Coordenação de Cursos FIC - vinculada a Proen. Vale
ressaltar, no entanto, que por ocasião da reestruturação organizacional de 2016,
com consequente revisão do organograma, não previu essa Coordenação,
considerando a otimização da estrutura interna. Desta forma, na Proen restaram
apenas duas Coordenações: Coordenação Geral de Bibliotecas e Coordenação de
Ações Inclusivas. Com o redimensionamento da equipe da Proen, a análise dos
cursos FIC ficou sob responsabilidade da Diretora de Políticas de Educação
Profissional - DIPED, juntamente com o portfólio de cursos técnicos. Portanto, a
referida Resolução demanda uma alteração no Artigo 8º, que cita:

Art. 8º Compete à Coordenação de Cursos FIC da PROEN:
I. Estimular a interação das atividades desenvolvidas nos cursos de FIC com as
de ensino do câmpus;
II. Auxiliar os câmpus na elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos de
FIC, levando em consideração às demandas apresentadas pela comunidade;
III. Analisar as propostas de oferta de cursos dos câmpus e dá parecer técnico;
IV. Encaminhar as propostas ofertas de curso, acompanhada de Plano de
trabalho, ao conselho superior para aprovação em colegiado;
V. Supervisionar a realização dos cursos de FIC e PROEJA FIC nos câmpus

9. Dentre as competências descritas, o inciso IV cita o encaminhamento
das "propostas de ofertas de curso, acompanhadas de Plano de Trabalho, ao
conselho superior para aprovação em colegiado". O item não cita o
encaminhamento ao Consu do Projeto Pedagógico do Curso, mas sim, das
propostas de curso, acompanhadas de Plano de Trabalho. Verifica-se, portanto,
que o documento refere-se a uma forma de apresentação dos cursos distinta do
PPC. Dada a ambiguidade da redação, verifica-se também a necessidade de
alteração do inciso, de forma a esclarecer o tipo de documento e quais
informações deverão constar.
10. Para além dessa reflexão, há que se considerar que o inciso é
ofuscado pelos demais artigos, especialmente o Artigo 15, que trata da tramitação
do PPC e que exclui completamente a submissão ao Conselho Superior. Portanto,
considerando o teor completo da Resolução, é provável que o inciso IV do Art. 8º
tenha sido elaborado com outra intencionalidade de documento - excetuando o
PPC - haja vista que o artigo 15 sobre a tramitação do processo utiliza o termo
PPC, o que não ocorre neste tópico. É possível, ainda, tratar-se de equívoco
quando da elaboração, demandando supressão do mesmo, para alinhamento do
documento, pois o artigo 10 cita expressamente que a aprovação das propostas
cabe  à Direção Geral do Campus:

Art. 10. Compete à Direção Geral:
I. Aprovar as propostas de oferta de cursos de FIC;

11. Enfim, acerca da tramitação dos Projetos Pedagógicos de Cursos FIC
(objeto desta análise), há que ser analisado o Artigo 15, que cita:

Art. 15. Os projetos de criação de cursos de FIC obedecerão ao seguinte trâmite:
I. Elaboração da proposta do curso por professores ou pela Coordenação de
Pesquisa e Extensão e envio à Direção Geral do Câmpus, conforme anexo I;
II. Parecer da Direção Geral do Câmpus;
III. Elaboração do Projeto Pedagógico de Curso, conforme orientações
constantes em Instrução Normativa da Pró-reitoria de Ensino;
IV. Encaminhamento do PPC para a Pró-reitoria de Ensino para análise e
parecer;
V. Publicação de Edital de processo seletivo pelo Campus;
VI. Encaminhamento à Direção de Ensino do câmpus para ciência e registro das
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VI. Encaminhamento à Direção de Ensino do câmpus para ciência e registro das
atividades dos professores;
VII. Execução pela Coordenação de Pesquisa e Extensão.

12. Portanto, à luz do artigo 15, o trâmite processual para a oferta de
cursos FIC não prevê submissão do PPC ao Conselho Superior.  O inciso IV define a
análise e Parecer pela Pró-Reitoria de Ensino, seguido da publicação de Edital do
processo seletivo, o que demonstra que a aprovação do documento ocorre no
âmbito do campus proponente, alinhando-se ao descrito no artigo 10. Isto posto, o
inciso IV do artigo 8º mostra-se deslocado do contexto geral proposto no referido
regulamento.  Outrossim, de acordo com a tramitação definida, não haveria
submissão do PPC ao conselho superior, senso a execução realizada pelo campus,
por intermédio da Coordenação de Pesquisa e Extensão.
13. Corroborando com o fluxo descrito, a certificação prevê:

Art. 26. No verso dos certificados constará:
I. Nome do curso e eixo tecnológico;
II. Ato autorizativo, com esta indicação: “Curso autorizado pela [Resolução,
Portaria ou outro instrumento], de ___/___/_______.

14. Verifica-se que o ato autorizativo do curso não se restringe a uma
Resolução, podendo ser 'portaria ou outro instrumento', o que alinha-se a
autorização por parte da Direção Geral do Campus, conforme artigos supracitados
anteriormente. Ressalte-se que tal flexibilidade deve-se à natureza do curso FIC,
descrita na legislação nacional vigente. Para finalizar, vale ressaltar o disposto no
artigo 27, cuja redação endossa a competência da Direção Geral do Campus na
aprovação da oferta:

Art. 27. A divulgação dos cursos de FIC no âmbito interno e externo ao IFAC
observará as seguintes orientações:
I. Somente será autorizada a divulgação dos cursos de FIC após a apreciação e
parecer aprovativo do projeto do curso pela Direção Geral do câmpus.

III. CONCLUSÃO
 
Ante o exposto, verifica-se que o campus Sena Madureira procedeu

em conformidade com a Resolução CONSU/IFAC nº 34/2015 – Regulamento dos
Cursos FIC - que define a aprovação dos Projetos Pedagógicos de Cursos FIC pela
Direção Geral do Campus proponente. Verifica-se, ainda, o cumprimento do
trâmite processual descrito no artigo 15 do regulamento, no que concerne à
análise e emissão de Parecer Técnico. Nesse sentido, este setor considera a não
necessidade de convalidação do ato administrativo do campus, especialmente pela
natureza e finalidade da formação inicial e continuada, à luz da legislação nacional
vigente, que oportuniza flexibilidade a esse tipo de curso, desde que cumprida a
carga horária mínima de 160 horas – único requisito para a oferta. No entanto, o
setor também não apresenta objeção quanto à apresentação dos PPCs de FIC que
tramitaram na DIPED para convalidação, em caso de deliberação superior.
                         Por fim, vale ressaltar o disposto no artigo 8º inciso IV, única parte
do documento que prevê apresentação das propostas dos cursos e planos de
trabalho (formato não explicitado) ao Consu: o texto aprovado em 19 de março de
2015 carece de maior esclarecimento e deixa margem para interpretação
ambígua, parecendo alienar-se do restante do documento. Verifica-se, portanto, a
necessidade de alteração do texto, de forma a harmonizá-lo ao teor geral e, ainda,
atualizá-lo de acordo com a estrutura organizacional vigente. Nesse sentido, a
DIPED realizou abertura de Processo no SEI para atualização do Regulamento de
Cursos de Formação Inicial e Continuada, sob o número 0094427.00003363/2020-
19, a fim de sanar os problemas identificados na redação do documento e
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promover o alinhamento institucional quanto aos tópicos elencados. Estima-se a
conclusão do processo até novembro do corrente ano, como parte das ações
inerentes à elaboração e atualização dos documentos que orientam a gestão do
ensino, já em andamento, sob condução da Pró-Reitoria de Ensino.
 

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por Carmem Paola Torres Alvarez,
Diretor(a) de Políticas de Educação Profissional, em 09/07/2020, às
00:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifac.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0201096 e o código CRC 9FA14EF8.

Referência: Processo nº 0094427.00008278/2019-20 SEI nº 0201096
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

INSTITUTO FEDERAL DO ACRE

DESPACHO
  
Processo nº 0094427.00008278/2019-20
Interessado: @interessados_virgula_espaco@
  
A AUDIN,
 
Em atendimento ao Despacho Audin (0182229) que

solicitou manifestação desta Pró-reitoria quanto as recomendações descritas
no Ofício 23 (0177589) de competência do Conselho Superior do IFAC. 

 
Oportunamente, informamos que esse Conselho Superior deve
deliberar sobre a seguinte recomendação: "Que seja avaliado pelo
Conselho Superior do IFAC a viabilidade de convalidação do ato
administrativo praticado pela Direção Geral do Campus Sena
Madureira, no que tange à aprovação do Projeto Político-Pedagógico
dos cursos FIC de Auxiliar de cozinha (EDITAL Nº 004/2018/DG/IFAC –
Sena Madureira) e de Horticultor Orgânico (EDITAL Nº
005/2018/DG/IFAC – Sena Madureira)";
 

Os autos foram encaminhados a Diretoria de Políticas de Educação
Profissional que se manifestou por meio do PARECER Nº
28/2020/DIPED/PROEN/REITORIA (0201096) constatando que o

 
Campus Sena Madureira procedeu em conformidade com a Resolução
CONSU/IFAC nº 34/2015 – Regulamento dos Cursos FIC - que define a aprovação
dos Projetos Pedagógicos de Cursos FIC pela Direção Geral do Campus
proponente. Verifica-se, ainda, o cumprimento do trâmite processual descrito
no artigo 15 do regulamento, no que concerne à análise e emissão de Parecer
Técnico

 
De forma complementar ao PARECER Nº

28/2020/DIPED/PROEN/REITORIA (0201096) é importante mencionar que a oferta
de cursos FIC no IFAC é regulamentado pela Resolução  CONSU/IFAC nº 34/2015
que estabelece as normas para o desenvolvimento desses cursos.

Esta Resolução estabelece o trâmite para a execução do curso.
 

Art. 15. Os projetos de criação de cursos de FIC obedecerão ao seguinte trâmite:
I. Elaboração da proposta do curso por professores ou pela Coordenação de
Pesquisa e Extensão e envio à Direção Geral do Câmpus, conforme anexo I;

Despacho PROEN 0201616         SEI 0094427.00008278/2019-20 / pg. 6



II. Parecer da Direção Geral do Câmpus;
III. Elaboração do Projeto Pedagógico de Curso, conforme orientações
constantes em Instrução Normativa da Pró-reitoria de Ensino;
IV. Encaminhamento do PPC para a Pró-reitoria de Ensino para análise e
parecer;
V. Publicação de Edital de processo seletivo pelo Campus;
VI. Encaminhamento à Direção de Ensino do câmpus para ciência e registro das
atividades dos professores;
VII. Execução pela Coordenação de Pesquisa e Extensão.

 
Constata-se que no artigo mencionado não há menção de submissão

desse PPC ao Conselho Superior. Isso se dá em função de que os cursos FIC
possuem natureza e finalidade da formação inicial e continuada, sem elevação de
escolaridade ou habilitação profissional, que obedecem legislação nacional, que
oportuniza flexibilidade a esse tipo de curso, desde que cumprida a carga horária
mínima de 160 horas – único requisito para a oferta. Essa modalidade de curso
é abordado no PDI IFAC 2020-2024 com a seguinte definição:

 
Os cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores ou qualificação
profissional tem como finalidade a inserção ou reinserção produtiva e exitosa
de jovens e trabalhadores no mundo do conhecimento e do trabalho. Inclui
cursos de capacitação, aperfeiçoamento e atualização profissional de
trabalhadores em todos os níveis de escolaridade, em atendimento às
demandas de mercado e setores produtivos, em consonância com a realidade
local, regional e nacional. Geralmente, são transitórios e visam atender uma
demanda específica. A decisão pela oferta leva em consideração o eixo
tecnológico dos campi e as oportunidades de parceria para atendimento.
 
O Art. 42 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) estabelece
que a formação inicial e continuada ou qualificação profissional abrange cursos
de livre oferta, abertos à comunidade, com suas matrículas condicionadas à
capacidade de aproveitamento da formação, e não necessariamente ao nível de
escolaridade.
 
São cursos que não possuem carga horária preestabelecida e podem apresentar
características diversificadas em termos de preparação para o exercício
profissional de algumas ocupações básicas do mundo do trabalho ou
relacionadas ao exercício pessoal de atividades geradoras de trabalho e renda.
 
O Decreto nº 5.154/2004 estabelece a carga horária mínima de 160 horas para
cursos de qualificação profissional, inclusive formação inicial e continuada de
trabalhadores. Os cursos de livre oferta, entendidos como cursos livres de
extensão, podem ter carga horária inferior a 160 horas, a critério dos objetivos
a serem alcançados.  (PDI IFAC 2020-2024, p. 75-76).

 
Nesse sentido, considerando a natureza dos cursos FIC e a sua

regulamentação pela Resolução CONSU/IFAC nº 34/2015 que é ato administrativo
do Conselho Superior e foi atendida pelo Campus Sena Madureira esta Pró-reitoria
de Ensino, com base no que consta nos presentes autos conclui que não há
necessidade de convalidação do ato administrativo do campus. 

 
Atenciosamente,
 

Rio Branco, 09 de julho de 2020
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Documento assinado eletronicamente por Maria Lucilene Belmiro de
Melo Acácio, Pró-reitor(a) de Ensino, em 09/07/2020, às 18:37,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifac.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0201616 e o código CRC 08C81035.

Referência: Processo nº 0094427.00008278/2019-20 SEI nº 0201616
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