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1. O presente parecer trata da análise técnica do Processo 23327.002373/2018-75 para implantação 

do Curso de Formação Continuada – a serem ofertados pelo Câmpus Uruçuca. 

2. O presente processo apresenta os programas do Cursos de Práticas de Biologia Celular e 

Genética, Astronomia Básica, Tópicos em eletricidade, Qualificação para  recepcionista  

em meios de hospedagem, Canto Popular iniciação e prática (módulos I e II), Teoria 

musical básica e prática de acompanhamento harmônico: violão ou cavaco e Canto 

Popular Brasileiro e História da Música popular Brasileira, além das documentações 

exigidas na Resolução 11/2018. 

3. Os proponentes deverão observar se é necessário a exigência de pré-requisito e se há público 

para o curso a ser ofertado. Ademais, não há mais óbice para a continuidade das etapas de 

implantação do referido curso. 

4. Para todos os cursos, sugerimos rever a periodicidade das aulas para evitar evasão. 

Aconselhamos concentrar as aulas em 1 ou 2 semanas. No entanto, a avaliação desse quesito 

cabe ao proponente e a equipe gestora do câmpus. 

5. Quanto ao curso Canto Popular iniciação e prática (módulos I e II), sugerimos ao 

proponente desmembrar o curso em 2 cursos diferentes, um para cada módulo, pois a carga 

horária menor favorece a permanência dos estudantes. 

6. A CGQP solicita à PROEX que encaminhe o processo ao Câmpus Uruçuca para implantação 

e retificações necessárias. 

7. O processo deverá retornar ao câmpus, Direção Geral, para elaboração de edital, de acordo 

com os trâmites exigidos. O edital, em processo diferente, deverá ser encaminhado pela DG 

diretamente para a Procuradoria Jurídica do IFBAIANO, seguindo as orientações da IN 

03/2018, que regulamenta o fluxo para publicações de editais FIC. 

8. 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 Uruçuca. 
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