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Parecer da Coordenação Geral de Qualificação Profissional sobre os Cursos de Qualificação 

Profissional do Campus Valença, oferta/2017. 

 

 

 Após a análise do Processo de nº 23336.501331/2017-22, informa-se que os Projetos de 

Cursos de Formação Inicial e Continuada do Campus Valença, com oferta prevista para 2017, 

encontram-se em conformidade com as orientações contidas na Resolução nº. 62, de 17 de outubro 

de 2016 e com os modelos de formulários disponibilizados no sítio do Instituto pela Coordenação 

Geral de Educação Profissional. Entretanto é preciso realizar os seguintes ajustes: 

• Numerar o processo. 

• No Formulário do Curso de Matemática Elementar para o Campo: 

- verificar que o perfil profissional menciona “aplicar técnicas para o campo com o uso da estatística”. 

Observar que o nível de escolaridade especificado para o público-alvo não é condizente com a 

complexidade dos conteúdos da estatística. Ademais, é preciso considerar que o curso traz como 

nomenclatura a “Matemática Elementar”.   

- é preciso inserir os componentes/conteúdos na matriz curricular. 

• No Formulário do Curso Manejo de Aves: 

- é preciso inserir os componentes/conteúdos na matriz curricular. 

• No Projeto Pedagógico do Curso Horticultor Ogânico: 

- é preciso inserir o nome do Coordenador Geral de Qualificação Profissional. 

- Considerando que o curso é de Formação Inicial, quando o texto fizer referencia a ele, deve-se 

substituir o termo Formação Inicial e Continuada, apenas por Formação Inicial. Ex.:  Formação Inicial 

em Horticultor Orgânico. 

mailto:proex@ifbaiano.edu.br
mailto:proex@ifbaiano.edu.br


• Não existe previsão de recuperação paralela e nem de recuperação final para os cursos FIC. A 

recuperação deve ser realizada no processo de desenvolvimento do curso. 

• Diante do exposto, solicita-se a reavaliação dos Projetos Pedagógicos de Cursos e o reenvio 

do referido Processo para o encaminhamento ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CEPE). 

 

 

Salvador, 14 de agosto de 2017 
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