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1. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS
1.1. Justificativa
Colocar as razões que levam a U.E. a propor o curso, os dados estatísticos e informações
mostrando a necessidade de oferta do curso na região, a demanda do território, Arranjos
Produtivos Locais com a contextualização ao situar o município e o entorno, dados
estatísticos do município pelos órgãos oficiais como IBGE, PNAD e os resultados de
estudos de demanda pelo referido curso, concluir a justificativa dando coerência ao porquê
da necessidade do curso. Explicitar as razões que levaram à oferta do curso, demandas e
/Referendar com a Resolução 06/2012-CNE/CEB das Diretrizes Curriculares Nacionais da
Educação Profissional Técnica de Nível Médio.

1. 2. Objetivos
Geral:
Os objetivos geral e específicos devem guardar coerência com a justificativa, com o perfil
profissional de conclusão do curso e com a organização curricular. Considerar Art. 5º da
Resolução da CNE/CEB nº 06/2012, o perfil de formação do/a estudante por meio da
Resolução CNE/CEB nº 1, de 5 de dezembro de 2014 / CNCT-MEC.

Específicos:
Seguir a mesma orientação acima.

2. REQUISITOS DE ACESSO.
Citar Edital de matrícula/SEC- mencionar os critérios para inserção ao Curso– matrícula
após publicação ou processo seletivo por sorteio eletrônico; idade mínima; documentos
necessários no ato da matrícula. Registrar a escolaridade prévia, inclusive outras
exigências/requisitos emanados da unidade escolar.
-No caso do PROEJA Médio. Inserir o texto: A matrícula na oferta/ modalidade PROEJA Médio,
regulamentada pela LDB (Lei 9394/96) e pelo Decreto nº 5840/2006, pode ser realizada para o aluno
com 18 anos ou mais, tendo concluído o ensino fundamental, e que não tenha concluído o ensino
médio, conforme disposto na portaria de matrícula publicada pela Secretaria de Educação do Estado.
"O público alvo deste curso são os candidatos que não tiveram oportunidade de se escolarizar na
idade adequada, geralmente trabalhadores, trazendo consigo saberes da vida, maturidade e
experiências profissionais. ”
- No caso de PROSUB é dirigido a concluintes do ensino médio e classificados por meio de sorteio
eletrônico. Inserir o texto: A matrícula na modalidade Subsequente ao Ensino Médio, só pode ser
realizada para o aluno que já tenha concluído o ensino médio e tenha sido classificado por sorteio
eletrônico.
- No caso de EPI ou EPITI. Inserir o texto: A matrícula na modalidade Integrada ao Ensino Médio
e/ou Ensino Médio em Tempo Integral deve ser realizada para quem já tenha concluído o ensino
fundamental, e não tenha concluído o ensino médio.

3. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
Com base no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos Resolução CNE/CEB nº 1, de 5 de
dezembro de 2014, disponível no site http://catalogonct.mec.gov.br/ e na regulamentação da
Profissão definida pelos sindicatos e/ou categorias de classe. Indicar a classificação brasileira
de ocupações constante no CNCT.
Enumerar as características e condições regionais do contexto socioeconômico e profissional
a serem enfrentadas pelo egresso do curso, orientar sobre a regulamentação da profissão
pelos conselhos de classe (quando houver), descrever o nível de autonomia e
responsabilidade do técnico a ser formado, descrever o seu ambiente de atuação, os riscos e
a perspectiva de frequente atualização tecnológica exigida pela profissão.

4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
Mencionar organização de etapas de formação e formas de articulação do curso além dos componentes
curriculares em consonância com Art. 7º de resolução CNE/CEB nº 06/2012 e matriz de referência
praticada desde o início do curso; Orientar-se pelo Art. 13 da resolução CNE/CEB nº 06/2012 que trata
da Organização Curricular, informando:

4.2.
Matriz/es
Curricular/
(Anexar
todasMédio
as matrizes
de referência
SUPROF
Artigo
7º A Educação
Profissionales
Técnica
de Nível
é desenvolvida
nas formas
articulada e
subsequente ao Ensino Médio:
I - a articulada, por sua vez, é desenvolvida nas seguintes formas:
a) integrada, ofertada somente a quem já tenha concluído o Ensino Fundamental, com matrícula única
na mesma instituição, de modo a conduzir o estudante à habilitação profissional técnica de nível médio
ao mesmo tempo em que conclui a última etapa da Educação Básica;
b) concomitante, ofertada a quem ingressa no Ensino Médio ou já o esteja cursando, efetuando-se
matrículas distintas para cada curso, aproveitando oportunidades educacionais disponíveis, seja em
unidades de ensino da mesma instituição ou em distintas instituições de ensino;
c) concomitante na forma, uma vez que é desenvolvida simultaneamente em distintas instituições
educacionais, mas integrada no conteúdo, mediante a ação de convênio ou acordo de
intercomplementaridade, para a execução de projeto pedagógico unificado;
II - a subsequente, desenvolvida em cursos destinados exclusivamente a quem já tenha concluído o
Ensino Médio

Artigo 13 A estruturação dos cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, orientada pela
concepção de eixo tecnológico, implica considerar:
I - a matriz tecnológica, contemplando métodos, técnicas, ferramentas e outros elementos das
tecnologias relativas aos cursos;
II - o núcleo politécnico comum correspondente a cada eixo tecnológico em que se situa o curso, que
compreende os fundamentos científicos, sociais, organizacionais, econômicos, políticos, culturais,
ambientais, estéticos e éticos que alicerçam as tecnologias e a contextualização do mesmo no sistema
de produção social;
III - os conhecimentos e as habilidades nas áreas de linguagens e códigos, ciências humanas,
matemática e ciências da natureza, vinculados à Educação Básica deverão permear o currículo dos
cursos técnicos de nível médio, de acordo com as especificidades dos mesmos, como elementos
essenciais para a formação e o desenvolvimento profissional do cidadão;
IV - a pertinência, a coerência, a coesão e a consistência de conteúdos, articulados do ponto de vista do
trabalho assumido como princípio educativo, contemplando as necessárias bases conceituais e
metodológicas.
Incluir também a descrição do eixo tecnológico do curso constante no CNCT.

4.1.

Itinerário Formativo

Matriz curricular de referência de cada modalidade ofertada, aprendizagem, recuperação paralela,
progressão parcial, de acordo com as orientações legais.

4.2.

Matriz Curricular

4.2.1

Possibilidades de Temas a serem abordados na Formação

Informar conteúdos e temas sugeridos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos

4.3.

Orientação Metodológica

Explicar concepções e estratégias pedagógicas, metodologias de organização da aprendizagem e
polos estruturantes do conhecimento.
Para os cursos de EPI e Proeja. Inserir o texto: A Educação Profissional na forma de articulação
Integrada ao ensino médio, fundamenta-se nos princípios pedagógicos: integração curricular visando
a qualificação social e profissional articulada à elevação da escolaridade; formação para
emancipação humana; valorização dos diferentes saberes no processo educativo; compreensão e
consideração dos tempos e espaços de formação dos sujeitos da aprendizagem; desenvolvimento
de práticas pedagógicas vinculadas à realidade dos sujeitos de modo a estimular a autonomia e a
colaboração entre os sujeitos e o sistema nacional de ensino.

4.4.

Estágio Supervisionado e / ou Trabalho de Conclusão de Curso/TCC.

Informar sobre a prática profissional intrínseca ao currículo, os procedimentos de acompanhamento
e avaliação da/o estudante, carga horária e acompanhamento por equipe responsável e gestão.
Referenciar Lei 11.788/08, combinado com a Portaria Nº. 8347 / 2017.
Para todos os cursos exceto Enfermagem. Na realização do TCC, utilizar como base a PORTARIA
Nº 3704 de 30 de maio de 2017.
Mencionar os objetivos dispostos nos manuais do aluno e professor que são documentos
orientadores e normalizadores da elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), instituído
pela Portaria Nº3704/2017, como requisito obrigatório para a conclusão dos cursos técnicos de nível
médio da Rede da Educação Profissional do Estado da Bahia, opcional ao estágio curricular
obrigatório.
O Curso Técnico em Enfermagem, em cumprimento às determinações da Resolução do CFE Nº
07/77 ratificadas no Parecer Especial/CNE Nº 1/2007 permanece com quatrocentas (400) horas de
Estágio Curricular em todas as formas de articulação ofertadas. PORTARIA N° 5214/2017 DE 25 DE
JULHO DE 2017.

5.

CRITÉRIOS

DE

APROVEITAMENTO

DE

CONHECIMENTOS

E

EXPERIÊNCIAS ANTERIORES
Observar e atender as determinações legais: LDB 9.394/1996, Artigo 41; Resolução CNE/CEB nº
06/2012, Resolução CEE nº 015/2001 e Resolução CEE nº 015/2007.
Explicitar os critérios relacionados com o perfil profissional de conclusão; indicar a forma de avaliação
usada pela escola para proceder ao aproveitamento dos conhecimentos e experiências anteriores;
estabelecer o período para entrega do requerimento à escola, atentando ao prévio conhecimento
detalhado da organização escolar, por parte do aluno.

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
- Explicitar em acordo com os critérios previstos no Regimento Único / Instrumentos adotados,
concepção de avaliação, modo de aferição legislação específica - mecanismos processuais para
superação das dificuldades de aprendizagem: recuperação, dependência, progressão parcial, de acordo
com as orientações legais. Observar O Regimento Escolar Unificado por meio da portaria Nº 5.872, DE
15 DE JULHO DE 2011, Cap. V- Da Avaliação.
Solicitar a inclusão dos textos:
A avaliação da aprendizagem, conforme critério descrito no Regimento Único será realizada pelo
professor de forma contínua e cumulativa, tendo por princípio a garantia do desenvolvimento integral do
estudante e do seu sucesso escolar.
Será considerado promovido e classificado para a série seguinte, o estudante com I - frequência igual
ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas obrigatórias do período letivo regular; II rendimento com percentual igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) alcançado, ou média 5,0
(cinco) dos indicadores de desempenho previstos e trabalhados, convertidos em nota equivalente para
os casos específicos de registros numéricos;
A unidade escolar, com regime de progressão regular por série, admitirá a Progressão Parcial do
estudante para a série seguinte, preservando a sequência do currículo, podendo cursar até 03 (três)
disciplinas em que tenha sido reprovado.
- Indicar o processo e os instrumentos de avaliação, inclusive os mecanismos oferecidos para a
superação das dificuldades de aprendizagem no processo formativo; definir o acompanhamento do
processo de aprendizagem; atentar para a avaliação processual diagnóstica, inclusiva, formativa, com
recuperação paralela; definir os critérios para a realização da aprendizagem na construção com a
sistemática do processo avaliativo e com a classificação final: pontos, notas, conceitos, outros. É
importante mencionar os instrumentos que serão utilizados no processo e os procedimentos adotados
para o aluno que não for bem sucedido.

7. INSTALAÇÕES/BIBLIOTECA E EQUIPAMENTOS
Informar condição geral de estrutura física da unidade, destacando especificidades e equipamentos
para o curso e a condição e acervo da biblioteca escolar. Verificar adequação em relação à
infraestrutura recomendada pelo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos/ CNCT-MEC.
Indicar as salas instaladas (laboratórios, biblioteca, oficinas, auditório, salas ambientes); indicar as
parcerias com outras instituições para uso de instalações e equipamentos; relacionar todos os recursos
oferecidos aos professores e alunos, verificando a sua atualização tecnológica, a sua coerência com a
Proposta Curricular da U.E. e se a quantidade oferecida é suficiente para atender as necessidades da
clientela.

8. PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO
Informar a quantidade de docentes e técnicos envolvidos no curso, por escolaridade, formação
pedagógica e experiência profissional; indicar os componentes curriculares que cada docente assume
no curso (projetos, oficinas, módulos, outros); indicar, se for o caso, a existência de profissionais sem
a qualificação legal e qual a preparação em serviço desses professores, as que ocorrem em cursos
de licenciatura ou em programas especiais de formação.

Listar no quadro abaixo, dados dos profissionais que compõem o corpo
técnico/docente do referido Curso Técnico.

8.1. Equipe Docente
Nome

Formação

Vínculo
Componente/s
empregatício
Curricular/es (Sequenciar a
E- Efetivo
ordem disposta na matriz
R- REDA
curricular utilizada)
O- Outros

8.2. Equipe Técnica
Nome

Formação

Função
Diretor/a Geral
Vice-Diretor/a
Vice-Diretor/a
Vice-Diretor/a
Secretária/o
Coordenador/a Pedagógica
Coordenador/a Pedagógica
Coordenador/a Pedagógica
Professor/a Articulador/a
Técnico/a

Professor/a Orientador/a de
Estágio

9. CERTIFICADOS E DIPLOMAS

Informar a habilitação técnica concedida e os critérios para tal concessão de acordo com a forma de
articulação cursada. Mencionar o necessário aproveitamento em todos os componentes inclusive no
estágio curricular, além do cadastramento do curso e de todos os alunos no SISTEC para que seus
diplomas sejam registrados e tenham validade nacional, em consonância com o Regimento Escolar, e
orientações da Educação Profissional.
“O Curso de Técnico em__________, organizado em xxxx, semestre, módulos, confere o diploma de Técnico em
_______, desde que o concluinte conclua com aproveitamento todos os componentes previstos na matriz curricular bem
como o estágio curricular.
Seu diploma terá validade nacional com o cadastro do curso e do concluinte no SISTEC.“

