
 

 

GUIA RÁPIDO SOBRE PROPOSIÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSOS FIC 

 

O QUE SÃO CURSOS FIC? 

São Cursos de Formação Inicial e Continuada de qualificação profissional voltado à 

formação de trabalhadores (as), para sua inserção ou reinserção no mundo do trabalho, 

associado ou não à elevação da escolaridade.  

Formação Inicial (FI) - cursos que contemplam um conjunto de saberes que habilitam 

ao exercício profissional, associado ou não à elevação da escolaridade, com carga 

horária mínima de 160 horas. 

Formação Continuada (FC) – cursos que aprimoram, aprofundam e atualizam os saberes 

relativos a uma área profissional, possuindo carga horária mínima de 20 horas. 

COMO PLANEJAR UM CURSO FIC? 

O Curso de Formação Inicial (FI) exige a elaboração de um “Projeto Pedagógico de Curso” 

e o curso de Formação Continuada (FC) o preenchimento de um “Formulário de curso 

de Formação Continuada” (Modelos disponíveis na aba de documentos do SUAP, no tipo 

de documento: “Formulários PROEX”). O proponente elabora o projeto ou o formulário, 

assina, encaminha via SUAP para a Coordenação de Extensão, a qual se encarregará de 

providenciar o envio para análise da PROEX.  

Observação: Os Cursos de FI devem atender à carga horária, à escolaridade mínima, ao 

eixo tecnológico e à nomenclatura disposta no Guia de Cursos FIC (Disponível em: 

https://ifbaiano.edu.br/portal/extensao/catalogo-de-cursos-fic/) .  

Caso queira conhecer projetos já desenvolvidos no IF Baiano, existe um banco de cursos 

FIC na página: https://ifbaiano.edu.br/portal/extensao/formacao-continuada/  

COMO OCORRE A SELEÇÃO DOS ESTUDANTES? 

A seleção deve ocorrer, preferencialmente, semestralmente, em edital único do 

Campus. É conduzida por uma Comissão Local, responsável por divulgar e executar as 

etapas do processo.  

COMO PODE OCORRER A OFERTA? 

Pode ocorrer nas modalidades de ensino presencial, semipresencial ou a distância, 

dependendo da necessidade do público-alvo, da estrutura disponível e da demanda 

apresentada. No formato Ead, a PROEX viabiliza o registro junto ao órgão sistêmico de 

Educação a Distância do IF Baiano/Reitoria. 

 

https://ifbaiano.edu.br/portal/extensao/catalogo-de-cursos-fic/
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FLUXOGRAMA DE ETAPAS PARA PLANEJAR E OFERTAR CURSO FIC 
(Com base na Resolução 23, de 19 de março de 2019, alterada pela Resolução nº 109 

de 09 de fevereiro de 2021. 
 



 

DÚVIDAS FREQUENTES 

OS CURSOS FIC CONTAM COMO HORA/AULA NO PIT? 

Sim. Por serem cursos que exigem seleção de estudantes via edital e serem vinculados 

à plataforma Nilo Peçanha, os cursos têm legitimidade para respaldar que o docente 

compute como hora/aula. 

OS CURSOS IMPACTAM NA MATRIZ ORÇAMENTÁRIA DO CAMPUS? 

Sim. Além de serem considerados na matriz orçamentária, os cursos incidem na RAP 

(Relação professor/aluno). 

OS CURSO PODEM SER OFERTADOS POR TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E 

COLABORADORES EXTERNOS? 

Sim. Os Técnicos Administrativos em Educação (TAE) e/ou os colaboradores (as) 

externos (as) devem possuir diploma de nível superior em área afim aos conteúdos que 

serão ministrados. 

POSSO UTILIZAR O MOODLE PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES? 

Caso o proponente apresente um projeto nas modalidades EaD ou semipresencial, 

poderá ser utilizado o Ambiente Moodle para a realização das atividades, sendo que a 

estruturação do curso deve ser assessorada por profissional com experiência em EaD. 

BASE LEGAL NO IF BAIANO 

Resolução nº 23, de 19 de março de 2019, alterada pela Resolução nº 109 de 09 de 

fevereiro de 2021. Disponível em: https://ifbaiano.edu.br/portal/extensao/normativas-

2/  

Decreto nº 5.154, de 20 de julho de 2004, alterado pelo Decreto n° 8.268, de 18 de junho 

de 2014, que regulamenta a Formação Inicial e Continuada. 

 

Elaborado por: Coordenação de Extensão – Campus Bom Jesus da Lapa 
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