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1. O presente parecer trata da análise técnica do Processo 23334. 002739/2018-25 para implantação dos Cursos de 

Formação Continuada – Cursos do Acordo de Cooperação Técnica entre o IF Baiano e FETRAF a serem 

ofertados no Câmpus Senhor do Bonfim. 

2. Este parecer se restringe apenas à análise das propostas de curso, se eximindo de qualquer responsabilidade sobre 

a celebração do convênio entre as partes. 

3. O programa do curso de Processamento de Leite apresenta carga horária adequada, necessitando de ajuste na 

forma de ingresso (colocar: via edital específico). O programa do curso de Cultivo e Beneficiamento da 

Mandioca não apresenta forma de ingresso (deve-se colocar o mesmo solicitado ao curso de Processamento de 

Leite). O programa do curso de O Cultivo da Palma Forrageira Adensada/convencional na alimentação 

animal apresenta carga horária adequada, necessitando de ajuste na forma de ingresso (colocar: via edital 

específico). Também sugerimos mudança do título do curso para um nome mais curto e “enxuto”. O programa 

do curso de Manejo Produtivo e reprodutivo para caprinos de corte apresenta carga horária adequada, 
necessitando de ajuste na forma de ingresso (colocar: via edital específico). No campo pré-requisito, colocar 

<nenhum>.  O programa do curso de Boas Práticas de Fabricação apresenta carga horária adequada, 

necessitando de ajuste na forma de ingresso (colocar: via edital específico). O programa do curso de Criação e 

manejo de galinhas caipira apresenta carga horária adequada, necessitando de ajuste na forma de ingresso 

(colocar: via edital específico). Ademais, não há mais óbice para a continuidade das etapas de implantação do 

referido curso. 

4. A CGQP solicita à PROEX que encaminhe o processo para a instância que couber. 

5. O edital dos referidos cursos deverão ser encaminhados pela DG diretamente para a Procuradoria Jurídica do 

IFBAIANO. No caso de convênios, o edital deverá informar que a forma de seleção ficará a cargo da instituição 

conveniada. 

6. Após seleção, as matrículas e registro no SISTEC deverão ser executadas pela SRA do Câmpus Senhor do 

Bonfim 

7. Por fim, o projeto de cursos final e o edital de seleção, devidamente aprovados, deverão ser encaminhados em 

PDF para fic.proex@ifbaiano.edu.br, no prazo de 15 dias corridos a partir do recebimento deste despacho pela 

Direção Geral do Câmpus  Bom Jesus da Lapa. 
 

 

Em, 02/08/2018. 

 

 
 

Prof. Dr. Luís Henrique Alves Gomes 
Coordenação Geral de Qualificação Profissional 
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