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1. O presente parecer trata da análise técnica do Processo 23333.000812/2018-26 

para seleção de estudantes dos cursos Venha Aprender Libras, Agricultura 

Orgânica, Natação, Curso de Percussão, Curso de Canto Coral, Curso de 

Contrabaixo Elétrico, Curso de Violão, Curso de Agroecologia e 

Fundamentação do Desenho Artístico a serem ofertados no Câmpus Senhor 

do Bonfim. 

2. O referido processo solicita análise de edital de processo seletivo para os cursos 

elencados no parágrafo anterior. Observa-se que a Instrução Normativa 03/2018 

se refere apenas aos trâmites para publicação de editais para seleção de 

estudantes e não para implantação de cursos. Portanto, o Processo em questão 

solicita a apreciação do edital sem os cursos estarem devidamente aprovados. 

Antes do câmpus solicitar a apreciação de edital, os cursos devem ser aprovados 

pela Coordenação Geral de Qualificação Profissional (Cursos de Formação 

Continuada) ou pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cursos de 

Formação Inicial). Portanto, o processo em questão deveria ser desmembrado 

em 2 processos: o primeiro solicitando a apreciação dos programas do curso pela 

PROEX e o segundo processo solicitando apreciação do edital de seleção, após 

a aprovação dos programas e atendimento das solicitações das instâncias 

competentes (conforme orientações da Resolução 11/2018 CONSUP). Haver de 

mister que, antes que sejam ofertadas vagas para seleção de estudantes em 

qualquer instituição, os referidos cursos estejam aprovados, independente da 

modalidade de curso ou tipo de forma de articulação. 

3. Ainda que haja esse equívoco sinalizado no parágrafo anterior, a CGQP emitirá 

os pareceres em relação aos programas de curso presentes no processo, de acordo 

com a ordem apresentada. 

3.1 – Natação inicial: não há óbice para implantação. 

3.2 – Fundamentos do desenho artístico: o convênio ou parceria deve ser 

estabelecido de acordo com as instruções da Pró-reitoria de Desenvolvimento 



Institucional. O formulário do curso em questão não apresenta o perfil do curso (fl. 11). 

Portanto, deve-se elaborar o item ausente para compor o formulário corretamente. 

3.3 – Curso sobre Agroecologia: verificar erros de digitação (ex: vocábulo mórfico 

na fl. 19 <imcompleto>). Modificar a nomenclatura do curso para Tópicos em 

Agrocologia  ou Introdução a Agroecologia. 

3.4 – As folhas 24, 25, 26 e 27 do referido processo não estão de acordo com os 

formulários disponíveis no sítio eletrônico da PROEX, portanto não podem ser 

passíveis de exame desta coordenação. 

3.5 – Agricultura Orgânica: no campo pré-requisito, colocar fundamental incompleto. 

O proponente deverá rever a periodicidadedo curso para evitar a evasão, haja vista que 

espaços de tempo maiores entre as aulas culmina em maior evasão, de acordo com as 

experiências já relatadas por outros câmpus do IFBaiano. 

3.6 – Venha aprender Libras: a nomenclatura do curso deve ser modificada para fins 

de certificação e empregabilidade. Sugere-se os nomes Libras básico, Introdução a 

LIBRAS ou Libras I. Observa-se que há muitos pré-requisitos para acesso ao curso, 

portanto recomenda-se que coloque apenas a escolaridade mínima exigida. O curso 

reserva vagas apenas para o público interno do câmpus, portanto não pode ser 

caracterizado como curso de Extensão, devendo, portanto, o proponente disponibilizar 

pelo menos 50% das vagas para o público externo. 

3.7 – Oficina de Canto Coral: a nomenclatura do curso deve ser modificada para fins 

de certificação e empregabilidade. Sugere-se os nomes Canto Coral básico, Introdução 

ao Canto Coral ou Canto Coral I. Deve-se atentar à periodicidade das aulas para que 

se evite a evasão. 

3.8 - Oficina de Contrabaixo elétrico: a nomenclatura do curso deve ser modificada 

para fins de certificação e empregabilidade. Sugere-se os nomes Contrabaixo elétrico 

ou Contrabaixo elétrico I. Deve-se atentar à periodicidade das aulas para que se evite 

a evasão. 

3.9 - Oficina de Violão: a nomenclatura do curso deve ser modificada para fins de 

certificação e empregabilidade. Sugere-se os nomes Violão Básico ou Violão I. Deve-

se atentar à periodicidade das aulas para que se evite a evasão. 

3.10 - Oficina de Percussão: a nomenclatura do curso deve ser modificada para fins 

de certificação e empregabilidade. Sugere-se os nomes Instrumentos de percussão I ou 

Prática de percussão. Deve-se atentar à periodicidade das aulas para que se evite a 

evasão. 

4. Após o atendimento de todas as orientações elencadas no parágrafo terceiro, os 

formulários reformulados devem ser encaminhados em formato PDF, pela 

Coordenação de Extensão, ao e-mail fic.proex@ifbaiano.edu.br, no prazo de 8 

dias úteis após  o conhecimento deste parecer pela Direção Geral do Câmpus 

Senhor do Bonfim. Dessa forma, os cursos estarão devidamente autorizados para 

funcionamento. 

5. Para publicação do edital, que já está com o crivo da Procuradoria Federal junto 

ao IF Baiano, o câmpus deverá seguir os trâmistes da Instrução Normativa 

03/2018, dispensando-se a parte que confere à Procuradoria Jurídica, já que o 

edital já possui parecer. 
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6. Após seleção, as matrículas e registro no SISTEC deverão ser executadas pela 

SRA do Câmpus Senhor do Bonfim. 

7. Este é o parecer. Encaminho ao Pró-reitor de Extensão para ciência e tramitação 

para a Direção geral do Câmpus Senhor do Bonfim. 

 

 

Em, 06/11/2018. 

 

 

 
Prof. Dr. Luís Henrique Alves Gomes 

Coordenação Geral de Qualificação Profissional 

DOU - PORTARIA Nº 1277 DE 14 DE MAIO DE 2018 

  

 

Ciente e de acordo. 

 

Em, 06/11/2018. 

 

 

RAFAEL OLIVA TROCOLI 

Pró-Reitor de Extensão 

Portaria nº 1.210 de 08/05/2018 

Publicado no DOU 09/05/2018 


