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1 HISTÓRICO 

 

1.1 Do Instituto Federal de Educação de Pernambuco - IFPE 

A Lei 11.892, publicada em 29/12/2008, criou, no âmbito do Ministério da 

Educação, um novo modelo de instituição de educação profissional e tecnológica. 

Este modelo, dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, criados 

a partir do potencial instalado nos CEFETs, escolas técnicas e agrotécnicas 

federais e escolas vinculadas às universidades federais, gera e fortalece as 

condições estruturais necessárias ao desenvolvimento educacional e 

socioeconômico do Brasil. 

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) 

é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, gozando, na forma 

da lei, de autonomia pedagógica, administrativa e financeira, tendo como marco 

referencial de sua história institucional um contínuo processo de evolução, que 

acompanha o processo de desenvolvimento de Pernambuco, da Região Nordeste 

e do Brasil. 

A evolução do IFPE, aliada ao novo contexto regional, apontam para um 

posicionamento estratégico, sua transformação em Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia – IFET. Esta nova forma de organização 

institucional de Instituto representa a visão de futuro do IFPE e se constitui no 

elemento mobilizador da comunidade para o comprometimento com a 

continuidade de seu crescimento institucional necessário para acompanhar o perfil 

atual e futuro do desenvolvimento de Pernambuco e da Região Nordeste. 

Em Pernambuco, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

(IFPE) foi constituído por nove campi, a partir da adesão das antigas Escolas 
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Agrotécnicas Federais de Barreiros, Belo Jardim e Vitória de Santo Antão e a 

construção dos campi de Afogados da Ingazeira, Caruaru e Garanhuns, que se 

uniram com as unidades do antigo CEFET-PE de Recife, Ipojuca e Pesqueira 

(MELO apud PDI, 2009), além de uma unidade de Educação a Distância, Diretoria 

Sistêmica vinculada diretamente à Reitoria. Atualmente, abrange uma área total 

de 3.120.000 m2, dos quais 103.668,00 m2 são de área construída, utilizada para 

o desenvolvimento de suas atividades de ensino, pesquisa, extensão, produção, 

desporto, lazer e cultura. 

O Instituto tem a missão de promover a justiça social, a equidade, o 

desenvolvimento sustentável com vistas à inclusão social, assim como a busca de 

soluções técnicas e geração de novas tecnologias, respondendo, de forma ágil e 

eficaz, às demandas crescentes por formação profissional, por difusão de 

conhecimentos científicos e de suporte aos arranjos produtivos locais. 

O IFPE representa um dispositivo da sociedade, cuja função é contribuir 

com o desenvolvimento educacional e socioeconômico do conjunto de regiões 

dispostas no território pernambucano, a partir do conhecimento de um público 

historicamente colocado à margem das políticas de formação para o trabalho, da 

pesquisa e da democratização do conhecimento, considerando a comunidade em 

todas as suas representações (PDI, 2009, p. 16). Dispõe de um corpo docente, 

técnico, administrativo e pedagógico qualificado e infraestrutura física que lhe 

possibilitam oferecer um ensino diferenciado e refinado para a sociedade 

pernambucana. Enfim, configura-se como uma importantíssima ferramenta do 

governo federal para promover a ascensão social daqueles que, através do 

conhecimento, buscam uma melhor qualidade de vida. 

As ações desenvolvidas pelo IFPE em seus cursos zelam pela 

indissociabilidade entre os eixos do ensino, da pesquisa e da extensão, como 

se pode verificar no breve histórico a seguir: 

 No ensino, a utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação para 

o desenvolvimento das atividades pedagógicas da Educação a Distância, através 

da utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle para interação com os 

estudantes, tutores e professores através de várias ferramentas baseadas nas 

Tecnologias Educacionais, tais como: Fóruns, Chats, Wikis, Envio e correção de 

Arquivos Online, Questionários Online, Hot Potatoes, entre outros. Além disso, a 

existência do estúdio para realização e gravação de videoaulas e para a 
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webconferências com os estudantes em vários polos de apoio presencial. Ainda 

no âmbito do ensino, a Diretoria de Educação a Distância – DEaD tem contado 

com uma equipe multidisciplinar responsável pela elaboração de materiais 

impressos e audiovisuais para os estudantes de todos os cursos oferecidos. É 

possível ainda citar a existência de um programa de capacitação inicial e 

continuada na área de educação a distância, ministrado a todos os tutores, 

professores, coordenadores e demais envolvidos com a realização da EaD no 

IFPE. 

 No ano de 2012, o IFPE recebeu o caminhão-escola da rede de ofertas de 

cursos técnicos a distância do governo federal, a Rede e-Tec Brasil. Este é 

planejado de modo itinerante para que, ao passar nos polos de apoio presencial 

dos municípios que recebem a EaD do IFPE, os estudantes possam realizar 

práticas e estudos em laboratórios especializados dentro deste caminhão. 

 Além disso, a equipe envolvida com o ensino tem dado contínua 

manutenção, avaliação e atualização dos 03 (três) cursos superiores, do curso de 

especialização lato sensu e dos 04 (quatro) cursos técnicos oferecidos pelo IFPE 

na modalidade de educação a distância. 

 Na pesquisa, o desenvolvimento da Pesquisa no IFPE é conduzido dentro 

de parâmetros compatíveis com a proposta pedagógica do Instituto e dentro de 

uma Visão Verticalizada que integre os níveis de formação profissional médio, 

superior e de pós-graduação, considerando: 

1. A emergência de tecnologias, entendidas no seu sentido lato, que 

promovam o desenvolvimento humano e valorizem os saberes locais e 

planetários e que provoquem impacto no mundo social e produtivo; 

2. O favorecimento de uma relação sustentável da sociedade humana 

com o meio ambiente; 

3. A priorização da integralidade do conhecimento, preservando-se, por 

um lado, a identidade das diversas áreas do conhecimento, e, por outro, o 

diálogo construtivo entre essas áreas; 

4. A visão sistêmica e complexa da dimensão laboral do ser humano e 

a proeminência do trabalho sobre os sistemas econômicos, contemplando 

o fazer, o pensar e o criar; 

5. A abordagem educativa dos conhecimentos construídos, numa 

perspectiva solidária e articulada entre teoria, prática e objetividade; 
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6. A democratização da pesquisa na comunidade do IFPE através da 

geração de oportunidade justa e criteriosa e da realização e socialização 

de trabalhos de pesquisa; 

7. Garantir a Indissociabilidade do Ensino, da Pesquisa e da Extensão. 

 Com o intuito de despertar no educando o interesse pela produção do 

conhecimento, a instituição incentiva o desenvolvimento de trabalhos de pesquisa 

científica realizados por estudantes e professores, cabendo à Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Inovação coordenar estas ações, divulgando, periodicamente, os 

editais de pesquisa das agências de fomento, como ação de apoio à 

apresentação de projetos buscando financiamento, assim como cadastrar projetos 

de pesquisa articulados com as linhas dos grupos e com as orientações do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC). 

 No passado, as atividades de pesquisa na instituição eram realizadas por 

alguns núcleos e pesquisadores isolados, porém sem a caracterização oficial 

como Grupos de Pesquisa. Com a Gerência de Ensino, Pesquisa e Pós-

graduação (GEPP), instituída em 31 de março de 2004, através da Portaria nº 

152/2004, com base na resolução nº 07/2004 do Conselho Diretor, a GEPP ficou 

diretamente ligada à Direção Geral e iniciou as ações para a estruturação do 

Programa Institucional de Incentivo à Iniciação Científica, nas modalidades de 

ensino médio e técnico (PIBIC-Júnior) e graduação (PIBIC); o Programa 

Institucional de Apoio à Pesquisa (APQ); as ações para implantação dos cursos 

de pós-graduação (Lato sensu e Stricto sensu); bem como a viabilização frente a 

outras instituições de pesquisa da oferta direcionada de cursos de pós-graduação 

Stricto sensu para os professores. 

 O então CEFET-PE foi cadastrado junto ao Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) como instituição certificadora 

de grupos de pesquisa (julho/2004), o que culminou com o cadastro de 04 grupos 

certificados pelo dirigente de pesquisa da GEPP. Além destes grupos, é 

conhecido que vários professores participam de atividades de pesquisa e pós-

graduação em outras Universidades e Centros de Pesquisa. Com o incentivo dos 

auxílios à pesquisa e das bolsas de Iniciação Científica, houve um maior 

engajamento nestas atividades, bem como o surgimento de Pesquisa Científica e 

Tecnológica em parceria com tais instituições. 
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 Atualmente, estão cadastrados 72 Grupos de Pesquisa no CNPq e 

certificados pela Instituição, nas seguintes grandes áreas: Ciências Agrárias (15), 

Ciências Biológicas (04), Ciências da Saúde (03), Ciências Exatas e da Terra (08), 

Ciências Humanas (17), Ciências Sociais Aplicadas (03), Engenharias (18) e 

Linguística, Letras e Artes (04). 

 O percentual orçamentário destinado à pesquisa atende o Programa PIBIC, 

nas modalidades cursos superiores e cursos técnicos, permite o auxílio ao 

pesquisador com bolsas de produtividade em pesquisa. Para atendimento das 

demandas de pesquisadores, voltadas para participação em eventos científicos, 

há uma fração do orçamento para viabilizar inscrições, passagens e diárias, para 

apresentação de trabalhos resultantes de pesquisas desenvolvidas na instituição 

e cadastradas na Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação (PROPESQ). 

 Com a oficialização da pesquisa, a Instituição passou a ter visibilidade na 

Comunidade Científica. Numa primeira ação, a Fundação de Amparo à Ciência e 

Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE) ofertou 08 bolsas de Iniciação 

Científica (I.C.) júnior, para estudantes do ensino médio. Em situações anteriores, 

devido às ações isoladas, esta modalidade de auxílio já havia sido obtida por 

professores do CEFET-PE. Isto demonstra como o IFPE veio, ao longo do seu 

percurso histórico, transformando-se em um polo importante de Ciência e 

Tecnologia e como as ações desenvolvidas pela PROPESQ e os Departamentos 

de Pesquisa dos diversos campi vêm formalizando e institucionalizando, de modo 

bastante favorável as atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação.   

 Como fruto inicial destas ações, no mês de novembro de 2004, mais um 

contato, ocorrido com a FACEPE, levou à participação de 9 (nove) projetos de 

professores do instituto, com a seleção de novas bolsas PIBIC Júnior, 

concorrendo com a UFPE, UFRPE e UPE. O mais profícuo desta participação 

decorreu da abertura desta concorrência para os estudantes dos cursos técnicos, 

indicando a integração do Ensino de Nível Médio com a Pesquisa, que passa a 

ser vista como um elemento importante para a qualificação destes estudantes. 

 Atualmente, a DEaD conta com 06 (seis) estudantes PIBIC e 03 (três) 

bolsistas de Produtividade de Pesquisa que atuam em projetos de pesquisa 

voltados especificamente para EaD. Além disso, para incentivar a pesquisa na 

DEaD, a direção tem investido na implantação de 03 (três) laboratórios de 

pesquisa especializados para os cursos técnicos e superiores e na criação de 
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uma revista eletrônica especializada em temas de educação a distância e suas 

tecnologias. 

 Na extensão, o IFPE pauta sua ação no Plano Nacional de Extensão 

Universitária (PNE), aprovado em 1999 pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão 

das Universidades Públicas Brasileiras, criado em 1987, e que se configura como 

o principal documento sobre a Extensão Universitária Brasileira.  Estas diretrizes 

sinalizam a extensão como um processo educativo, cultural e científico que 

articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável, viabilizando a 

transformação da sociedade e apontando, também, para a criação de políticas 

institucionais de extensão que respeitem as particularidades locais e 

características regionais, mostrando a necessidade de preservar a relação 

inequívoca e responsável com a sociedade em geral e com a comunidade do 

entorno, em particular, direcionando-as para um maior compromisso com a 

construção da cidadania. 

 Condizente com essa concepção, o IFPE vem buscando desenvolver 

ações que reafirmam seu comprometimento com a transformação da sociedade 

brasileira em direção à construção da cidadania, por meio da justiça, 

solidariedade e democracia. Visando à formação do profissional cidadão e sua 

efetiva interação com a sociedade, a extensão é entendida como prática 

acadêmica que interliga os institutos federais, nas suas atividades de ensino e de 

pesquisa, com as demandas da maioria da população. Isto possibilita essa 

formação e credencia o IFPE, cada vez mais, junto à comunidade, como espaço 

privilegiado de produção do conhecimento e formação para o desenvolvimento da 

sociedade, para a superação das desigualdades sociais existentes, cumprindo 

assim a sua função social. 

 As atividades de Extensão no IFPE seguem o que é preconizado para os 

institutos federais em documento validado por representantes do Fórum de 

Diretores de Extensão dos CEFETs – FORDIREX, atualmente denominado 

FORPROEX e das antigas Escolas Agrotécnicas Federais, iniciadas em fevereiro 

de 2008 junto à equipe do SIGA-EPT e visam a: 

a) Propiciar a participação dos servidores nas ações integradas com as 

administrações públicas, em suas várias instâncias, e com as entidades da 

sociedade civil; 
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b) Buscar interação sistematizada dos institutos federais com a 

comunidade em geral e com os setores produtivos em particular; 

c) Contribuir para o desenvolvimento da sociedade, buscando nela 

conhecimentos e experiências para a constante avaliação e revitalização 

da Pesquisa e do Ensino; 

d) Integrar o Ensino e a Pesquisa com as demandas da sociedade, 

buscando o comprometimento da comunidade acadêmica com interesses e 

necessidades da vida social em seu sentido amplo, em todos os níveis, 

estabelecendo mecanismos que inter-relacionem o saber acadêmico as 

demandas, conhecimentos e experiências que são inerentes à comunidade; 

e) Incentivar a prática acadêmica que contribua para o 

desenvolvimento da consciência social e política, formando profissionais-

cidadãos; 

f) Participar criticamente das propostas que objetivem o 

desenvolvimento regional, econômico, social e cultural. 

 Esta política de extensão no IFPE é implementada pela Pró-Reitoria de 

Extensão (PROEXT) com concepção, diretrizes e princípios, sendo definidas pelo 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e normatizada através de instrumentos 

legais, como estatuto, regimento, instruções normativas e regulamentos. Na 

prática extensionista, a disseminação de conhecimento se dá por meio das 

dimensões da “Extensão”, nas quais as ações são organizadas, considerando que 

estas podem ser implementadas através de programas, projetos (vinculados ou 

não a programas), cursos, eventos ou prestação de serviço definidos a seguir: 

B1  Projetos Tecnológicos: Atividades de pesquisa e/ou desenvolvimento 

em parceria com instituições públicas ou privadas que tenha um caráter 

direto de aplicação na sociedade; 

B2  Serviços Tecnológicos: Consultorias, assessorias, prestações de 

serviços, laudos técnicos com agregado tecnológico para o mundo 

produtivo. Estas atividades devem ter caráter não rotineiro e não devem 

concorrer com o mercado; 

B3  Eventos: Ações de interesse técnico, social, científico, esportivo, 

artístico e cultural, favorecendo a participação da comunidade externa e 
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interna. Assim especificados: campanhas de difusão cultural, campeonatos, 

ciclos de estudos, circuitos, colóquios, concertos, conclaves, conferências, 

congressos, conselhos, debates, encontros, espetáculos, exibições 

públicas, exposições, feiras, festivais, fóruns, jornadas, lançamentos de 

publicações e produtos, mesas redonda, mostras, olimpíadas, palestras, 

recitais, semanas de estudos, seminários, simpósios, torneios, entre outras 

manifestações; 

B4  Projetos Sociais: Projetos que agregam um conjunto de ações, 

técnicas e metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na 

interação com a população e apropriadas por ela, que representam 

soluções para inclusão social, geração de oportunidades e melhoria das 

condições de vida; 

B5  Estágios e Empregos: Compreende todas as atividades de 

prospecção de oportunidades de estágio/emprego e a operacionalização 

administrativa do estágio (encaminhamento, documentação, orientação, 

supervisão e avaliação); 

B6  Cursos de Extensão: Ação pedagógica de caráter teórico e/ou 

prático, com carga horária mínima e com critérios de avaliação definidos, 

de oferta não regular. Podendo ser ofertados nas modalidades presencial, 

semipresencial e a distância; 

B7  Projetos Culturais, Artísticos e Esportivos: Compreende ações 

referentes à elaboração de atividades culturais, artísticas e esportivas; 

B8  Visitas Técnicas e Gerenciais: Interação das áreas educacionais da 

instituição com o mundo do trabalho, com o objetivo de verificar “in loco” o 

ambiente de trabalho, o processo produtivo e de gestão das empresas e 

instituições, bem como a prospecção de oportunidades de estágio e 

emprego; 

B9  Empreendedorismo: Compreende a inserção de conteúdos de 

empreendedorismo nos currículos e promoção de eventos de formação 

empreendedora (workshops, seminários, desafios), a criação de habitats de 

inovação (pré-incubadoras, incubadoras, apoio à implantação de parques 

tecnológicos) e a institucionalização das empresas juniores; 
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B10  Conselhos e Fóruns: Participação dos institutos federais em espaços 

organizados para participação e interface com a sociedade; 

B11  Egressos: Constitui-se no conjunto de ações implementadas que 

visam ao apoio ao egresso, identificação de cenários junto ao mundo 

produtivo e retroalimentação das informações obtidas para a adequação do 

processo de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

B12   Relações Internacionais: Tem por finalidade o intercâmbio e a 

cooperação internacionais, como um instrumento para a melhoria do 

Ensino, da Pesquisa, da Extensão e da Gestão. 

 

No âmbito da Extensão, o desafio da educação inclusiva já é parte das 

preocupações do instituto. As ações do IFPE para a inclusão de estudantes com 

necessidades educacionais especiais consideram não apenas os estudantes com 

deficiência, mas também os estudantes com transtornos globais do 

desenvolvimento, bem como grandes habilidades ou superdotação. Estas ações 

são apoiadas por um programa institucional do Ministério da Educação chamado 

de Programa TEC NEP (Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas 

com Necessidades Educacionais Especiais) no âmbito da Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica (SETEC). 

 O Programa TEC NEP tem como propósito iniciar o processo de 

transformação da realidade atual e justifica-se no sentido de efetivar os direitos 

humanos das pessoas com necessidades especiais, no que diz respeito à 

educação profissional e ao trabalho, além de, no médio e longo prazo, resultar em 

menor dispêndio com programas assistenciais, motivados em razão da histórica 

exclusão social desse segmento da população. 

 O IFPE também tem consciência do seu papel na consolidação de uma 

educação para todos, bem como de avançar na estruturação de uma rede federal 

de ensino preparada para receber estudantes com necessidades educacionais 

especiais e para atender aos princípios definidos na Convenção dos Direitos das 

Pessoas com Deficiência, de 13/12/2006, propostos pela ONU – Organização das 

Nações Unidas. O Brasil foi signatário da referida convenção e ratificou suas 

propostas através do Decreto Legislativo Federal de Nº 186, publicado no Diário 
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Oficial da União, em 10/07/2008, tendo envidado esforços na direção de uma 

educação inclusiva. 

 A implantação de NAPNEs – Núcleos de Atendimentos às Pessoas com 

Necessidades Educacionais Especiais é o marco inicial dessa ação, pois tem 

como missão primar pelo cumprimento do que diz o Item 1º, do Artigo 4º, da 

convenção supracitada que visa a proporcionar: 

- O pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de 

dignidade e autoestima, além do fortalecimento do respeito pelos direitos 

humanos, pelas liberdades fundamentais e pela diversidade humana; 

- O máximo desenvolvimento possível da personalidade, dos talentos 

e da criatividade das pessoas com deficiência, ou necessidades especiais, 

assim como de suas habilidades físicas e intelectuais; 

- A participação efetiva das pessoas com deficiência em uma 

sociedade livre. 

 A inclusão de estudantes com necessidades educacionais especiais no 

IFPE exige, por sua vez, em conformidade com a convenção, assegurar que: 

B1  As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema 

educacional geral, sob alegação de deficiência; 

B2  As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino em 

igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que 

vivem; 

B3  As adaptações razoáveis de acordo com as necessidades 

individuais sejam providenciadas; 

B4  As pessoas com deficiência recebam o apoio necessário, no âmbito 

do sistema de ensino, com vistas a facilitar sua efetiva educação; 

B5  Medidas de apoio individualizadas e efetivas sejam adotadas em 

ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de 

acordo com a meta de inclusão plena. 

Tais medidas, enfim, assegurarão aos estudantes com necessidades 

especiais a possibilidade de desenvolver as competências práticas e sociais 

necessárias, de modo a facilitar sua plena e igual participação no sistema de 
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ensino, em todos os seus níveis, e na vida em comunidade. Enfim, o atendimento 

às pessoas com necessidades educacionais especiais, no âmbito deste instituto, 

buscará difundir os pressupostos da inclusão como elemento que permita a 

redução máxima da exclusão destas pessoas, já historicamente observado. 

 Para cumprir a sua função social, o Instituto, além de atuar na formação de 

jovens, busca refletir sobre o seu papel como instituição pública, contribuindo 

diretamente para o processo de transformação e inclusão social e para o 

desenvolvimento de uma política de sustentabilidade. 

 No que tange à questão ambiental, o Instituto entende que as pessoas 

devem ser educadas para potencializar a sensibilidade para as questões no nível 

planetário, para poderem participar de forma efetiva no processo de 

sustentabilidade. Dessa forma, programas de educação ambiental devem ser 

desenvolvidos em todos os Campi para gerar uma consciência efetiva do planeta 

como um organismo. 

 A presente situação confere ao Instituto a responsabilidade de colaborar 

para a reversão do atual quadro de misérias sociais e problemas de natureza 

produtiva e econômica, através da oferta da Educação Profissional e Tecnológica, 

em diversos níveis, e também através de ações como produtor de conhecimentos 

e como gerador de soluções para as demandas da sociedade em diversas áreas. 

 Assim, o instituto deve buscar a realização de Projetos de Pesquisa 

visando à construção e difusão de Novas Tecnologias e alternativas em produtos 

e serviços. Tudo isso deve funcionar, adicionalmente, como estratégia para 

favorecer a geração de trabalho, a melhoria das condições de empregabilidade e 

o aumento da renda dos trabalhadores rurais e urbanos e de suas famílias, 

sobretudo, através da realização de atividades de extensão e ações comunitárias, 

no sentido de colaborar para o desenvolvimento econômico e para a inclusão 

social. Estas ações tem o efeito de levar para a sociedade os frutos da atividade 

de Ensino e Pesquisa, usando a capacidade do Instituto em resolver problemas e 

demandas da sociedade. 

 Além de todas as ações de extensão já citadas, podem ser citados avanços 

no âmbito da educação inclusiva, com a adesão a alguns programas, como o 

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na Modalidade de Jovens e Adultos – o PROEJA, no âmbito do ensino 

presencial. 
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A oferta de cursos técnicos da modalidade PROEJA vem contribuir para a 

integração sócio-laboral de um contingente de cidadãos cerceados do direito de 

acesso a uma formação profissional de qualidade, proporcionando aos jovens e 

adultos trabalhadores a possibilidade de inserção no mercado de trabalho, da 

manutenção de seus empregos e do desenvolvimento de seu potencial produtivo 

e resgate de sua autoestima. 

 Com objetivo de contribuir para implementar, fortalecer e apoiar os 

Programas e Projetos de Extensão, foi lançado em 2009 o Programa Institucional 

de Bolsas de Extensão – PIBEX, com a instituição de bolsas modalidade A para 

os cursos de graduação e modalidade B para os cursos técnicos. 

Em 2011-2012 a DEaD foi contemplada com recursos do PIBEX, tendo 

aprovados 03 (três) projetos nos cursos superiores de Licenciatura em 

Matemática e Geografia e Tecnólogo em Gestão Ambiental. 

 O PIBEX vem consolidar as ações já citadas, que além de influírem na 

formação dos estudantes dos diversos níveis de ensino do IFPE, promovem 

melhorias na qualidade de vida da população beneficiada pelos programas e 

projetos. Desta forma, o IFPE se credencia cada vez mais, junto à sociedade, 

como espaço privilegiado de produção do conhecimento para a superação dos 

nossos problemas sociais, de maneira que se possa cumprir a sua função social. 

   

1.2 Da Educação a Distância no âmbito dos Cursos Técnicos do IFPE 
 

O IFPE, tendo como referência a Nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 9394/96) que enuncia em seu Artigo 80 a inclusão da 

EaD, regulamentada pelo Decreto nº 5.622, de 19/12/2005, se propõe a oferecer 

curso de educação profissional técnica de nível médio a distância, visando, 

inicialmente, a atender a uma demanda reprimida e crescente que não tem 

acesso a cursos presenciais técnicos pelos motivos clássicos: alunos que não 

puderam ter acesso ao ensino técnico, não  haver Instituições de Educação 

Profissional Técnica de nível médio em quantidade suficiente para atendimento da 

demanda, alunos que têm que conciliar trabalho e estudo, questões relativas à 

dificuldades de deslocamento (acessibilidade), tempo, dentre outras razões que 

justificam a implementação de cursos na modalidade a distância. 
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A educação presencial nas suas diferentes modalidades e níveis constitui a 

fórmula pedagógica universal no campo da educação e formação em geral. 

Entretanto, essa realidade é impelida a mudar substancialmente com a 

apropriação das tecnologias da informação e comunicação, notadamente no 

mundo da formação superior, profissional e tecnológica, vez que favorece maior 

rapidez de acesso ao conhecimento, acessibilidade, multiplicidade e ampliação de 

oferta, diferencial competitivo, personalização e/ou massificação da formação, 

economia (de tempo, deslocamento e infraestrutura física) entre outros fatores 

que tornaram a Educação a Distância - EaD um sistema eficiente de provimento 

de formação, aprendizagem e colaboração. 

Desta feita, o IFPE está apto a expandir o acesso à formação e interiorizar, 

pela via da modalidade de Educação a Distância, levando formação necessária 

àqueles indivíduos e profissionais que estão distantes dos grandes centros de 

ensino e/ou que enfrentam limitações no ensino presencial. Tal modalidade deve 

assegurar a concepção, produção, difusão, gestão e avaliação dos projetos e 

programas de EaD sob a responsabilidade de uma equipe multidisciplinar 

representativa das diferentes Áreas do Conhecimento provenientes dos diversos 

Setores/Departamentos e Cursos da Instituição que constitui a Diretoria de 

Educação a Distância. 

O IFPE, ao reconhecer a importância estratégica do uso das Tecnologias da 

Informação e Comunicação como apoio e enriquecimento do ensino presencial e 

da modalidade da Educação a Distância, amparada pela legislação, para 

expansão do ensino, ampliação do acesso e democratização do ensino, vem 

envidando esforços para assumir o desafio e consolidar-se como centro de 

excelência em EaD levando educação onde ela for necessária, inclusive nas 

comunidades privadas do direito de ir e vir. 

 A Educação a Distância, segundo o Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 

2005, que regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional é caracterizada como 

“modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos 

de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 

informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo 

atividades educativas em lugares ou tempos diversos”. 
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Em acordo com essa definição, o IFPE, então CEFET – Campus Recife, 

através do Núcleo de Pesquisa em Tecnologias Educacionais e Educação a 

Distância, passou a realizar pesquisas e experimentações em EAD. A partir daí, 

diversas ações foram realizadas no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão. 

 A Educação a Distância (EaD) no IFPE surgiu a partir de uma demanda do 

Governo Federal pela democratização, expansão e interiorização da educação 

como ação prioritária prevista no Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE 

do Ministério da Educação. 

 Em 2006, o então CEFET-PE propôs e submeteu ao MEC a oferta de dois 

cursos superiores na modalidade de Educação a Distância, sendo 01 de 

licenciatura e outro de tecnologia. Em 17 de outubro de 2007, tiveram início as 

atividades pedagógicas em EaD com os Cursos de Licenciatura em Matemática 

nos polos de Ipojuca e Pesqueira em Pernambuco; Santana do Ipanema em 

Alagoas; e o curso de Tecnologia em Gestão Ambiental nos polos de Ipojuca e 

Pesqueira em Pernambuco; Itabaiana na Paraíba e Dias d’Ávila na Bahia. Nesta 

época, foi criada a Coordenadoria de Tecnologia Educacional e Educação a 

Distância – CEaD. 

 Ainda em 2007, o MEC publica o Edital nº 01, articulado com a Secretaria 

de Educação a Distância e Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

convocando as Instituições Públicas de Ensino a ofertarem cursos técnicos de 

nível médio na modalidade de educação a distância. Atendendo a esta nova 

convocação, a então CEaD, apresenta três propostas de cursos e a antiga Escola 

Agrotécnica Federal de Belo Jardim - EAFBJ, uma. Após algumas solicitações de 

adequação, os cinco projetos pedagógicos de cursos técnicos foram aprovados, 

os quais foram: Manutenção e Suporte em Informática, Manutenção Automotiva e 

Sistemas de Energia Renovável pela CEaD e Informática para Internet pela 

EAFBJ. 

 Com a criação dos Institutos Federais em dezembro de 2008, a CEaD foi 

extinta e dentro do organograma do IFPE foi criada, em março de 2009, a 

Diretoria de Educação a Distância (DEaD) vinculada à estrutura organizacional da 

Pró-reitoria de Ensino. Ainda neste ano, a Comissão de Vestibular lança o edital 

para os cursos superiores e técnicos a distância, reofertando os cursos superiores 

de Licenciatura em Matemática e de Tecnologia em Gestão Ambiental e ofertando, 

pela primeira vez, os cursos técnicos de Manutenção e Suporte em Informática 
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para os polos de Belém de Maria, Surubim, Garanhuns e Paudalho; Manutenção 

Automotiva para os polos de Surubim, Garanhuns, Serra Talhada; e Sistemas de 

Energia Renovável para os polos de Recife, Garanhuns e Serra Talhada. 

 Em 2009, teve início o curso de Especialização em Gestão Pública, lato 

sensu, nos polos da UAB de Palmares, Ipojuca, Pesqueira, Santa Cruz do 

Capibaribe e Surubim. 

 Em 2010, tiveram início os cursos de Licenciatura em Geografia, nos polos 

de Gravatá, Sertânia; Carpina e Águas Belas e o curso técnico de Informática 

para Internet em Serra Talhada e Caruaru. 

 Em 2012, a DEaD recebeu a visita in loco do MEC para a avaliação dos 

cursos superiores de Licenciatura em Matemática e Tecnologia em Gestão 

Ambiental. Nesta avaliação, os referidos cursos receberam o conceito 4 (Muito 

Bom) de acordo com o instrumento de avaliação do SINAES. 

 Atualmente, o vestibular dos cursos oferecidos pela DEaD é realizado de 

modo unificado com todos os demais campi do IFPE. São oferecidos os cursos 

superiores de Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Geografia e 

Tecnologia em Gestão Ambiental e os cursos técnicos em Manutenção e Suporte 

em Informática, Informática para Internet, Manutenção Automotiva e Sistemas de 

Energia Renovável, além do curso de Especialização lato sensu em Gestão 

Pública. 

 Em 2013 o IFPE em convênio com o MEC e a UNDIME através da DEaD 

passa a oferecer curso técnicos de nível médio na modalidade subsequente por 

meio do programa PROFUNCIONÁRIO. Inicialmente serão desenvolvidos os 

cursos de Alimentação Escolar e Infraestrutura Escolar. 

  

2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

 

2.1 Justificativa 
 

O presente documento constitui o Projeto Pedagógico do Curso Técnico 

em Infraestrutura Escolar, na modalidade a distância, pertencente ao eixo 

tecnológico Desenvolvimento Educacional e Social segundo definição do 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, Resolução CNE/CEB Nº 04 de 06 de 

Junho de 2012 que dispõe sobre alteração na Resolução CNE/CEB nº 3/2008, 

definindo a nova versão do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio. 
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Este projeto se propõe a contextualizar e definir as diretrizes pedagógicas 

para o respectivo curso no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciências e 

Tecnologia de Pernambuco. Sua construção faz-se com base no documento de-

senvolvido pelo Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Paraná 

para o curso do Técnico em Infraestrutura Escolar. 

Este curso é parte integrante do Programa de Formação Inicial em Serviço 

dos Profissionais da Educação Básica dos Sistemas de Ensino Público (PRO-

FUNCIONÁRIO), ação de uma política do Governo Federal que abrange todo o 

país. O PROFUNCIONÁRIO tem por objetivo promover, por meio da educação a 

distância, a formação profissional técnica em nível médio de funcionários que atu-

am nos sistemas de ensino da educação básica pública municipal e estadual, com 

ensino médio concluído ou concomitante a esse, de acordo com a portaria 

n.1.547,de 24 de outubro de 2011. 

Configura-se em uma proposta curricular baseada nos fundamentos filosó-

ficos da prática educativa, numa perspectiva progressista e transformadora, nos 

princípios norteadores da modalidade da educação profissional e tecnológica bra-

sileira, explicitados na LDB n. 9.394/96 e atualizada pela Lei n. 11.741/08, bem 

como nas resoluções e decretos que normatizam a Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio do Sistema Educacional Brasileiro e demais referenciais curricula-

res pertinentes a essa oferta educacional. 

Constituído com o compromisso da promoção da formação humana inte-

gral por meio de uma proposta de educação profissional e tecnológica que articule 

ciência, trabalho, tecnologia e cultura, visando à formação do profissional, cidadão, 

crítico e reflexivo, competente técnica e eticamente e comprometido com as trans-

formações da realidade na perspectiva da igualdade e da justiça social. 

A educação profissional técnica subsequente ao ensino médio tem por fina-

lidade formar técnicos de nível médio para atuarem nos diferentes processos de 

trabalho relacionados aos eixos tecnológicos, com especificidade em uma habili-

tação técnica reconhecida pelos órgãos oficiais e profissionais. O curso técnico 

subsequente em Infraestrutura Escolar está estruturado de modo a garantir pa-

drões de qualidade quanto: ao tempo de duração, à articulação entre as bases 

científicas e tecnológicas, às atividades de prática profissional e à organização 

curricular com núcleos politécnicos comuns. 
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Essa forma de atuar na educação profissional técnica objetiva romper com 

a dicotomia entre educação básica e formação técnica, possibilitando resgatar o 

princípio da formação humana em sua totalidade, superar a visão dicotômica en-

tre o pensar e o fazer, a partir do princípio da politecnia, assim como visa propiciar 

uma formação humana e integral em que a formação profissionalizante não tenha 

uma finalidade em si nem seja orientada pelos interesses do mercado de trabalho, 

mas se constitui em uma possibilidade para a construção dos projetos de vida dos 

estudantes (Frigotto, Ciavatta e Ramos, 2005). 

Esse documento apresenta os pressupostos teóricos, metodológicos e di-

dático-pedagógicos estruturantes com as diretrizes do Programa de Formação 

Inicial em Serviço dos Profissionais da Educação Básica dos Sistemas de Ensino 

Público (PROFUNCIONÁRIO). Em todos os elementos, estarão explicitados prin-

cípios, categorias e conceitos que materializarão o processo de ensino e de 

aprendizagem destinados a todos os envolvidos na prática pedagógica com a 

perspectiva de ampliação tendo em vista a necessidade e a possibilidade de for-

mar os cidadãos capazes de lidar com o avanço da ciência e da tecnologia e pre-

pará-los para se situar no mundo contemporâneo e dele participar de forma proa-

tiva na sociedade e no mundo do trabalho. 

No âmbito dos municípios do Estado de Pernambuco, a oferta do curso 

técnico em Infraestrutura Escolar, integrante do Programa PROFUNCIONÁRIO, é 

resultado da ação de uma política do Ministério da Educação (MEC), em atendi-

mento às reivindicações da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Edu-

cação (CNTE) e da União dos Dirigentes Municipais de Educação de Pernambuco 

(UNDIME). Como forma de intervenção que vise a formação profissional dos tra-

balhadores do apoio educacional das escolas públicas, o Ministério da Educação 

criou o PROFUNCIONÁRIO com o objetivo de contemplar esse grupo de traba-

lhadores com um programa de formação continuada. 

Para a construção do referido projeto, o MEC contou com a parceria da 

Universidade de Brasília (UnB), por meio da Faculdade de Educação e o do Cen-

tro de Educação a Distância (CEAD) daquela Instituição de Ensino Superior. Além 

dessa parceria, houve a articulação com a União Nacional dos Dirigentes Munici-

pais (UNDIME), com o Conselho Nacional dos Secretários de Educação (CON-

SED), com os Conselhos Estaduais de Educação e com a Confederação Nacional 
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dos Trabalhadores em Educação (CNTE) que juntos assumiram o desafio de rea-

lizar experiências-piloto em cinco estados da Federação, visando desenvolver um 

curso técnico de nível médio para servidores das redes estaduais e municipais. 

Em relação ao espaço físico escolar, o IFPE entende que os servidores 

responsáveis pela manutenção da infraestrutura em efetivo exercício nas redes 

públicas de ensino devem ser educados para desempenhar papel fundamental na 

manutenção e organização do espaço escolar levando-se em consideração que a 

estrutura física deve estar organizada de forma que todos os que dela fazem parte 

possam sentir-se à vontade para desenvolverem suas atividades socioeducativas. 

 A presente situação confere ao IFPE a responsabilidade de colaborar para 

a transformação do quadro atual vinculado aos problemas de natureza predial 

decorrente da inadequação física e/ou da falta de manutenção do ambiente 

escolar através da oferta do curso Técnico em Infraestrutura Escolar de Nível 

Médio no âmbito do Programa Profuncionário. O espaço da escola não é apenas 

um recipiente que abriga alunos, materiais e professores, é, sobretudo, um local 

em que se realizam atividades de aprendizagem. Sendo assim, este deve ser 

estruturado de modo que desperte interesse em aprender e a buscar 

conhecimento, além de ser alegre, agradável e confortável. 

 De acordo com o MEC, o Profuncionário é um programa que visa a 

formação dos funcionários, em efetivo exercício, em habilitação compatível com a 

atividade que exerce na escola.  Esta formação é uma condição importante para o 

desenvolvimento profissional e aprimoramento no campo do trabalho e , portanto, 

para a carreira. Entre seus objetivos fundamentais, está a valorização do trabalho 

desses profissionais da educação, através do oferecimento dos cursos de 

formação em nível técnico oferecidos em parceria com os Institutos Federais. 

 Nessa perspectiva, o IFPE propõe-se a oferecer o curso técnico em Infra-

estrutura Escolar, por entender que contribuirá para a elevação da qualidade dos 

serviços prestados à sociedade, formando o Técnico em Infraestrutura Escolar, 

através de um processo de apropriação e de produção de conhecimentos científi-

cos e tecnológicos, capaz de impulsionar a formação humana e o desenvolvimen-

to econômico da região articulado aos processos de democratização e justiça so-

cial. 
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2.2 2.2 Objetivos do Curso 

 

Proporcionar ao estudante servidor a formação necessária ao pleno 

desenvolvimento de conhecimentos gerais e técnicos, bem como de atitudes 

favorecendo a formação de um sujeito crítico, político atuante nas funções por 

eles desempenhadas nas instituições de ensino. Contribuir na formação dos 

servidores em exercício garantindo a qualidade dos espaços escolares através da 

habilidade técnica profissional para identificar as carências e disfunções físicas do 

ambiente escolar, controle da higiene e manutenção elétrica, hidráulica e sanitária 

das escolas. 

   
  

1. 2.2.1Objetivos Específicos 

 Contribuir para a formação de profissionais qualificados para: 

a) Conhecer o histórico da evolução dos espaços escolares e as teorias 

arquitetônicas e pedagógicas de construção do espaço educativo; 

b) Ter sensibilidade para identificar as carências e disfunções dos espaços 

físicos em relação aos princípios da educação brasileira e à proposta pedagógica da escola; 

c)  Dispor-se a agir solidariamente com os educadores e educandos na gestão do meio 

ambiente e do espaço escolar para estruturá-los como agentes educativos; 

d)  Compreender as questões ambientais no contexto da educação para a cidadania e 

para o trabalho, bem como do desenvolvimento nacional, regional e local; 

e) Dominar o histórico da evolução do espaço do município, de suas zonas urba-

nas e rurais, na perspectiva da legislação ambiental e do plano diretor de ocupação territo-

rial; 

f) Gerenciar, do planejamento à execução, os serviços de higiene e limpeza da escola, 

solidariamente com os outros trabalhadores e estudantes; 

g) Compreender as questões de segurança das escolas, no contexto do seu espaço geo-

gráfico e do projeto político-pedagógico, valorizando as relações de vizinhança e de servi-

ço à comunidade; 

h)  Ter conhecimento e dominar a leitura e interpretação dos projetos físicos dos pré-

dios que compõem a escola, localizando as diferentes áreas, as redes elétrica, hidráulica e 

de esgotamento sanitário, e as outras plantas da arquitetura escolar; 
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i) Conhecer os princípios básicos e práticas mais simples da arquitetura e da engenha-

ria civil, incluindo as técnicas de desenho, de forma a ser capaz de dialogar com os profis-

sionais dessas áreas na perspectiva da formulação de espaços educativos e da qualificação 

da aprendizagem; 

j) Ser capaz de entender os procedimentos de manutenção das redes elétrica, hidráuli-

ca e de esgotamento sanitário, bem como identificar problemas de funcionamento e execu-

tar reparos conjunturais, na medida dos recursos da escola; 

k) Conhecer a estrutura e a operação dos principais equipamentos elétricos e eletrôni-

cos em uso nas escolas, inclusive os didáticos, bem como executar reparos ao alcance dos 

recursos disponíveis; 

l) Cuidar da conservação dos níveis desejáveis de ventilação e de temperatura ambi-

ente nos espaços interiores das escolas; 

m) Conhecer a rotina de manutenção física dos prédios escolares, incluindo tarefas de 

impermeabilização, conservação de coberturas, pisos e pinturas, bem como técnicas sim-

ples de construção em madeira, metal e alvenaria; 

n) Ter familiaridade com os equipamentos e materiais didáticos mais comuns nas es-

colas, de forma a reconhecer as alternativas de seu uso nas diferentes situações pedagógi-

cas e prover sua manutenção e conservação. 

 

 

            

3 REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO 

3.1 3.1 Público Alvo 

As vagas ofertadas no Curso Técnico em Infraestrutura Escolar a distância 

do IFPE serão destinadas prioritariamente aos servidores públicos municipais do 

Estado de Pernambuco, egressos do Ensino Médio ou equivalente, com idade 

mínima de 18 (dezoito) anos. Em conformidade ao Plano de Trabalho 2013 do 

IFPE serão ofertadas 10 turmas, sendo uma turma em cada polo de apoio 

presencial localizado em cada município, serão atendidos 9 municípios 

pernambucanos e um no estado de Alagoas. Cada turma deverá ser composta 

por 36 cursistas. Os municípios atendidos em Pernambuco serão: Águas Belas, 

Caruaru, Carpina, Garanhuns, Palmares, Recife, Santa Cruz do Capibaribe, 

Sertânia e Surubim. O município do estado de Alagoas atendido será Santana do 

Ipanema. 
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3.2 3.2 Formas de Acesso 
 

 O acesso aos cursos técnicos da Educação a Distância poderá ser 

realizado por meio de: 

 

• Ser portador do certificado de conclusão do Ensino Médio, ou documento 

equivalente. 

• Estar em efetivo exercício da função nas escolas das redes estadual ou 

municipal. 

 

1. 3.2.1 Processo Seletivo 

 

  O processo seletivo será desenvolvido através da secretaria de educação 

a distância do Estado de Pernambuco em parceria com a UNDIME, sendo vedada 

a inscrição de em mais de um curso. 

  

 
4 PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 

De acordo com o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, o Técnico em 

Infraestrutura Escolar é o profissional com visão sistêmica acerca do reparo, 

conservação e processos de desenvolvimento para qualidade ambiental na escola 

de modo que: 

 Aplica seus conhecimentos de forma independente e inovadora, 

acompanhando a evolução de sua profissão; 

 Possui conhecimento de dinâmica organizacional; 

 Atua com ética profissional, sustentabilidade, iniciativa empreendedora, 

responsabilidade socioambiental e domínio do saber-fazer, do saber-ser, do 

saber-saber e do saber-conviver; 

 É crítico e consistente em sua atuação profissional na sociedade; 

 Possui habilidades de comunicação e de trabalho em equipes 

multidisciplinares; 

 Aplica e respeita as normas de proteção e de prevenção ao meio ambiente, 

saúde e segurança no trabalho; 
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 Arrisca inovações a partir de um acompanhamento contínuo das 

tendências tecnológicas; 

 Compreende a realidade e nela interfere de forma ética e responsável, no 

sentido de seu aperfeiçoamento; 

 Pensa o seu fazer e aprende e reformula-se permanentemente; 

 Observa o cenário atual e relaciona-se com o saber existente 

estabelecendo novas interações, na perspectiva de prever e projetar o saber 

futuro; 

 

O profissional Técnico em Infraestrutura Escolar a distância formado pelo 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Pernambuco – IFPE, em 

atendimento ao perfil proposto pelo MEC conforme exposto anteriormente, 

estarão habilitados para: 

 

 Contribuir para o desenvolvimento social através da melhoria do 

desenvolvimento ambiental; 

 

 Organizar e executar os fluxos de aquisição e zelo de equipamentos 

hidráulicos e sanitários; 

 

 Organizar, controlar e executar reparos prediais; 

 

 Organizar, controlar e executar a preservação e conservação ambiental; 

 

 Organizar, controlar e executar a captação, distribuição e consumo de água; 

 

 

 
5 CAMPO DE ATUACÃO PROFISSIONAL 

 
O Técnico em Infraestrutura Escolar a distância do IFPE – Diretoria de 

Educação a Distância, poderá atuar em: 

 Escolas públicas e privadas; 
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 Centros de formação profissional; 

 Centros de capacitação de pessoal; 

 Órgãos de sistemas e redes de ensino. 

 

5.1 5.1 Fundamentação Legal 
 

O curso técnico em Infraestrutura Escolar a distância do IFPE – Diretoria 

de Educação a Distância, fundamenta-se legalmente quanto aos princípios e 

critérios a serem observados na organização e no planejamento, desenvolvimento 

e avaliação da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, pelo acervo legal 

abaixo relacionado: 

 

1. 5.1.1 Leis 

 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. 
 Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, 
institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. 
 Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e 
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 
 Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de 
Sinais – Libras e dá outras providências. 
 Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003 - Altera a Lei no 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 
para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática 
"História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências. 
 Lei nº 10.741, de 01 de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Ido-
so. 
 Constituição Federal da República Federativa do Brasil, 2008. 
 Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo 
oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-
Brasileira e Indígena”. 
 Lei nº 11.741, de 16 de julho de 2008. Altera dispositivos da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, para redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da educação 
profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e da 
educação profissional e tecnológica. 
 Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Dispõe sobre o estágio de es-
tudantes; altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – 



 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco – IFPE 
Av. Professor Luiz Freire, 500, Cidade Universitária, Recife – PE – CEP: 50.740-540 – Fone: (81) 3038-2299 ramal 2065 

CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996; revoga as Leis nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977, 
e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, e o art. 6º da Medida Provisória nº 2.164-41, de 24 de 
agosto de 2001; e dá outras providências. 

 Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais 
de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. 

 Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009. Dispõe sobre o atendimento da 
alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos 
da educação básica; altera as Leis nos 10.880, de 9 de junho de 2004, 
11.273, de 6 de fevereiro de 2006, 11.507, de 20 de julho de 2007; revoga 
dispositivos da Medida Provisória no 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, e 
a Lei no 8.913, de 12 de julho de 1994; e dá outras providências. 

 Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010. Institui o Estatuto da Igualdade Ra-
cial; altera as Leis nºs 7.716, de 5 de janeiro de 1989, 9.029, de 13 de abril 
de 1995, 7.347, de 24 de julho de 1985, e 10.778, de 24 de novembro de 
2003. 

2. 5.1.2 Decretos 

 Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004. Regulamenta o § 2º do art. 36 e 
os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e dá outras providências. 
 Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis nos 
10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas 
que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas 
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas porta-
doras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 
 Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005. Regulamenta o art. 80 da 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. 
 Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei no 
10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – 
Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000. 
 Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro de 2007. Institui o Sistema Escola 
Técnica Aberta do Brasil – e.Tec Brasil. 
 Decreto nº 7.589, de 26 de outubro de 2011. Institui a Rede e-Tec Brasil e 
revoga o Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro de 2007. 
 Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007. Altera dispositivos dos 
Decretos nos 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, e 5.773, de 9 de maio de 2006, que dispõe sobre o 
exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de 
educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema 
federal de ensino. 
 Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008. Dispõe sobre o atendimen-
to educacional especializado, regulamenta o parágrafo único do art. 60 da Lei no 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, e acrescenta dispositivo ao Decreto no 6.253, 
de 13 de novembro de 2007. (Revogado pelo Decreto nº 7.611/ 2011, mas citado 
no Parecer CNE/CEB nº 11/2012). 
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 Decreto nº 6.872, de 4 de junho de 2009. Aprova o Plano Nacional de 
Promoção da Igualdade Racial – PLANAPIR e institui o seu Comitê de Articulação 
e Monitoramento. 
 Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção Inter-
nacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Faculta-
tivo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. 
 Decreto nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009. Institui o Programa Nacio-
nal de Direitos Humanos. 
 Decreto n. 7.415, de 30 de dezembro de 2010. Institui a Política Nacional 
de Formação dos Profissionais de Educação Básica e dispõe sobre o Programa 
de Formação Inicial em Serviços dos Profissionais de Educação Básica dos Sis-
temas de Ensino Público (PROFUNCIONÁRIO); 
 Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011. Dispõe sobre a educação 
especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências. 

 

3. 5.1.3 Pareceres e Resoluções 

 Parecer CNE/ CEB nº 17, de 03 de Julho de 2001. Diretrizes Naci-
onais para a Educação Especial na Educação Básica. 

 Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 2001. Institui Di-
retrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. 

 Parecer CNE/CEB nº 35 de 05 de novembro de 2003. Normas pa-
ra a organização e realização de estágio de alunos do Ensino Médio e da 
Educação Profissional. 

 Resolução CNE/CEB nº 1, de 21 de Janeiro de 2004. Estabelece 
Diretrizes Nacionais para a organização e a realização de Estágio de alu-
nos da Educação Profissional e do Ensino Médio, inclusive nas modalida-
des de Educação Especial e de Educação de Jovens e Adultos. 

 Parecer CNE/CEB nº 39/2004. Aplicação do Decreto nº 5.154/2004 
na Educação Profissional Técnica de nível médio e no Ensino Médio. 

 Parecer CNE/CEB nº 40/2004. Trata das normas para execução de 
avaliação,  reconhecimento e  certificação de estudos previstos no Artigo 
41 da Lei nº 9.394/96 (LDB). 

 Parecer CNE/CP nº 03, de 10 de março de 2004. Diretrizes Curri-
culares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

 Resolução nº 1, de 17 de junho de 2004. Institui Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

 Resolução CNE/CEB nº 1, de 3 de Fevereiro de 2005. Atualiza as 
Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Edu-
cação para o Ensino Médio e para a Educação Profissional Técnica de ní-
vel médio às disposições do Decreto nº 5.154/2004. 

 Resolução nº 2, de 4 de abril de 2005. Modifica a redação do § 3º 
do artigo 5º da Resolução CNE/CEB nº 1/2004, até nova manifestação 
sobre estágio supervisionado pelo Conselho Nacional de Educação. 

 Parecer CEB/CNE nº 16, de 3 de agosto de 2005. Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a área profissional de serviços de Apoio 
Escolar. 

 Resolução do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso nº 16, de 
20 de junho de 2008. Dispõe sobre a inserção nos currículos mínimos nos 
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diversos níveis de ensino formal, de conteúdos voltados ao processo de 
envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar o 
preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria. 

 Parecer CNE/CEB nº 7, de 07 de abril de 2010. Diretrizes Curricu-
lares Nacionais Gerais para a Educação Básica. 

 Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010. Define Diretrizes Curricu-
lares Nacionais Gerais para a Educação Básica. 

 Parecer CNE/CEB nº 5, de 05 de maio de 2011. Institui as Diretri-
zes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. 

 Resolução CNE/ CEB nº 2, de 30 de janeiro de 2012. Define 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. 

 Parecer CNE/CEB nº 3, de 26 de janeiro de 2012. Trata da atuali-
zação do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio. 

 Resolução nº 4, de 6 de junho de 2012. Dispõe sobre a alteração 
na Resolução CNE/CEB nº 3, de 6 de junho de 2008, definindo a nova 
versão do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio. 

 Parecer CNE/CEB nº 11, de 9 de maio de 2012. Dispõe sobre as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio. 

 Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de setembro de 2012. Define Dire-
trizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Ní-
vel Médio. 

 Parecer CNE/CEB nº 12, de 10 de maio de 2012.  Diretrizes 
Operacionais para a oferta de Educação a Distância (EaD), em regime de 
colaboração entre os sistemas de ensino. 

 Parecer CNE/CP nº 14, de 6 de junho de 2012. Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Ambiental. 

 Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012. Estabelece as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. 

 Parecer CNE/CP nº 8, de 06 de março de 2012. Dispõe sobre as Dire-
trizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. 

 Resolução nº 01, de 30 de maio de 2012. Estabelece Diretrizes Naci-
onais para a Educação em Direitos Humanos. 

4.  

5. 5.1.4 Portarias 

 Portaria nº 1.547, de 24 de outubro de 2011. Altera dispositivos da 
Portaria n. 25, de 31 de maio de 2007. 

 
6 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

6.1 6.1 Estrutura Curricular 

 A carga horária da habilitação técnica em Infraestrutura Escolar 

especificada neste Plano de Curso atende ao mínimo proposto da Resolução nº 4, 

de 6 de junho de 2012, que é de 1.200h. 

A carga horária total da habilitação Técnica em Infraestrutura Escolar a 

distância será de 1.200 (hum mil e duzentas) horas, incluindo 255 (duzentos e 
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cinquenta e cinco) horas referentes à prática profissional supervisionada como 

componente curricular. 

O tempo mínimo para integralização do curso Técnico em Infraestrutura 

Escolar a distância do IFPE será de 02 (dois) anos ou 04 (quatro) períodos letivos 

semestrais. O limite máximo para integralização será de 5 anos. 

O currículo do curso será organizado em períodos semestrais, distribuídos 

em componentes curriculares, de forma a assegurar a flexibilidade curricular, a 

aceleração de estudos e a observância dos pré-requisitos existentes na área de 

atuação do curso. 

Os componentes curriculares de cada período serão distribuídos de forma 

que sejam oferecidos até 03 (três) componentes curriculares de forma 

concomitante. A duração de cada componente curricular dependerá de sua carga 

horária. Em média, uma carga horária de 30 (trinta) horas será oferecida em 4 

(quatro) semanas letivas ou 30 (trinta) dias corridos, considerada a proporção de 

7,5 (sete e meia) horas de estudos semanais para cada componente curricular. 

Desta forma, é previsto uma dedicação diária de, no mínimo, 1 (uma) hora  aos 

estudos por parte do estudante. 

As atividades didático-pedagógicas do curso serão desenvolvidas de forma 

semipresencial, sendo destinados 20% da carga horária total de cada 

componente curricular às atividades presenciais, incluída a avaliação presencial. 

Portanto, um componente curricular com carga horária de 30 (trinta) horas deverá 

ter, no mínimo, 6 (seis) horas de encontro presencial, dependendo da carga 

horária deste, mais a avaliação presencial, podendo esses encontros ser: visitas 

técnicas, aulas presenciais ou ainda vídeoconferência. 

Ao longo do curso, professores e tutores a distância, no desenvolvimento 

de suas atividades de ensino, trabalharão os conteúdos dos componentes 

curriculares através de diversas estratégias pedagógicas, tais como: uso de 

material didático impresso e digital, videoaulas, conteúdos animados, 

vídeoconferência, encontros presenciais para realização de práticas laboratoriais, 

aulas presenciais e visitas técnicas, dentre outros. 

A Diretoria de Educação a Distância do IFPE disponibilizará o ambiente 

virtual de ensino e aprendizagem Moodle para distribuição de conteúdos digitais, 

compartilhamento de informações, socialização de conhecimento através de 

fóruns de discussão, troca de comunicação tanto síncrona (chat), como 
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assíncrona (mensagem e fóruns), desenvolvimento das atividades didático-

pedagógicas e avaliação da aprendizagem de forma contínua e processual, 

visando a diagnosticar possíveis dificuldades e recuperar a aprendizagem ao 

longo de todo o processo educativo. Além disso, obrigatoriamente, ao final de 

cada componente curricular, os alunos serão submetidos a exames presenciais, 

conforme determina a organização didática do IFPE e a legislação vigente. 

Durante todo o processo de ensino e aprendizagem, os professores e 

tutores procurarão fazer com que o aluno desenvolva autonomia no seu processo 

de aprendizagem. 

 De acordo com a distribuição dos componentes curriculares, o curso 

organizado em períodos letivos, muito embora não seja modular e não possua 

saídas intermediárias para qualificação, busca desenvolver um processo de 

aprendizagem que conduza o estudante a consolidação do perfil de conclusão do 

curso. Nessa perspectiva, vai do mais simples ao complexo, do particular ao geral, 

buscando sempre a relação teoria e prática, especialmente a partir do 2º período, 

através do componente curricular prática profissional supervisionada, conforme 

apresentado a seguir: 

 

• 1º PERÍODO (255h) - Composto por 6 (seis) componentes curriculares: 

Fundamentos e Práticas da EAD (30h); Informática Básica e aplicada a Educação 

(45h); Produção Textual na educação escolar (45h); Direito Administrativo e do 

Trabalhador (45h); Relações interpessoais: abordagem psicológica (45h); Prática 

Profissional I(45h). 

 Neste período, o objetivo é introduzir o estudante na educação a 

distância fornecendo-lhe os saberes necessários ao desenvolvimento de 

conhecimentos que o auxiliem na capacidade de aprender a aprender, 

possibilitando o avanço contínuo em direção à autonomia e ao uso crítico e 

criativo das tecnologias da informação e comunicação. Os componentes 

curriculares de Produção Textual na educação escolar e Direito 

Administrativo e do Trabalhador trazem saberes importantes tanto para a 

atuação profissional quanto para os estudos no Profuncionário. O 

componente de Relações interpessoais tem como objetivo fazer com que o 

cursista construa bases teóricas sobre aspectos do desenvolvimento 

psicológico que permitam uma reflexão sobre a importância do papel da 
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escola e de todos os atores envolvidos na construção da cidadania. No que 

diz respeito à Prática Profissional o cursista deverá participar de atividades 

vinculadas aos projetos desenvolvidos na escola, de modo a inseri-los no 

contexto do projeto político-pedagógico. 

  
• 2º PERÍODO (315h) - Composto por 6 (seis) componentes curriculares: 

Educação, sociedade e trabalho (60h); Homem, pensamento e cultura (60h); 

Educadores e educandos: tempos históricos (45h); Teoria do Espaço Educativo 

(45h); Meio Ambiente, Sociedade e educação (45h); Prática Profissional II(60h). 

 No 2º período, o estudante estará diretamente em contato com 

saberes procedimentais e atitudinais que o ajudarão na construção de 

habilidades e competências gerais e específicas para o exercício 

profissional. A prática profissional buscará realizar a integração entre teoria 

e prática, utilizando os conhecimentos construídos nos componentes 

curriculares para o desenvolvimento de projetos de intervenção com a 

finalidade de introduzir o cursista na prática reflexiva acerca do mundo do 

trabalho e as problemáticas dele advindas. 

 

• 3º PERÍODO (315h) - Composto por 5 (cinco) componentes curriculares: 

Funcionários de Escolas: cidadãos, educadores, profissionais e gestores  (60h); 

Gestão da Educação Escolar (60h); Higiene e Segurança nas escolas (60h); 

Técnicas de Construção I (60h); Prática Profissional III (75h). 

 No 3º período, dá-se o aprofundamento nas disciplinas e 

conhecimentos específicos da área profissional, relacionando-os com 

conhecimentos procedimentais, cognitivos e atitudinais que o ajudarão no 

desenvolvimento profissional e na sua formação profissional cidadã. A 

prática deverá estabelecer a integração teoria e prática. No que diz respeito 

aos componentes curriculares: Gestão da Educação Escolar, Higiene e 

Segurança nas escolas e Organização e Técnicas de Construção I busca-

se a formação de sujeitos capazes de: compreender os fundamentos, 

processos e mecanismos de participação e de decisão coletivos referente a 

gestão escolar; hábitos de higiene dos estudantes e limpeza do ambiente 

escolar; bem como, o aprofundamento a cerca da construção como 
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aplicação de materiais e de suas relações com a sustentabilidade 

ambiental. 

  

• 4º PERÍODO (315h) - Composto por 5 (cinco) componentes curriculares:      

Equipamentos Hidráulicos e sanitários (60h); Equipamentos Elétricos e 

Eletrônicos (60h); Equipamentos e Materiais Didáticos (60h); Técnicas de 

Construção II (60h); Pratica Profissional IV(75h). 

No 4º e último período, o estudante se debruçará sobre a aplicação 

de habilidades e competências construídas ao longo do curso, tendo a Prá-

tica Profissional como síntese integradora entre teoria e prática. Quanto 

aos componentes: Equipamentos Hidráulicos e sanitários, Equipamentos 

Elétricos e Eletrônicos e Equipamentos e Materiais Didáticos formar-se-á 

um profissional preocupado com as questões de hábitos de vida saudável 

decorrente de captação, distribuição e consumo de água potável nas esco-

las e funcionamento e reparo de equipamentos hidrosanitários, iluminação 

e ventilação ambiental, bem como no que diz respeito aos materiais didáti-

cos, incluindo aqueles específicos aos portadores de necessidades especi-

ais. 

 

6.2 Estrutura Organizacional dos Ambientes Pedagógicos e Técnicos da 

Aprendizagem 
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Coordenadores de

Ensino e Tecnológia

Autores (Instructional 

Designer,

Webdesigner, Revisor 

de textos)

Professores

Monitoria e Tutoria

Itinerário Formativo

Semestre(Módulo)

Componente Curricular

Unidade de 

Aprendizagem

Secretaria Escolar

Biblioteca

Laboratório

Salas de Aula

Equipe de apoio 

pedagógico
Equipe de produção, 

tecnologia e ensino

Equipe Gestora

Aluno

Aprendizagem

 

 

6.2 6.2.1 Estrutura do Componente Curricular em EAD 

Um Componente Curricular surge do trabalho: 

 do professor conteudista – seleciona o conteúdo conforme a 

ementa do curso e sistematiza materiais destinados a atenderem objeti-

vos educacionais, e 

 de especialistas em tecnologia educacional - assessoram os 

professores conteudistas, orientando-os e realizando a revisão e edito-

ração dos materiais. 

O Componente Curricular usa um conjunto de estratégias, recursos e 

elementos pedagógicos e tecnológicos combinados e são voltados para as 

necessidades de aprendizagem. 
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A etapa de desenvolvimento dos materiais prevê a elaboração dos 

conteúdos propriamente ditos. É nesta etapa que o professor conteudista vai 

construir os materiais do componente curricular, orientado conforme os objetivos 

específicos que definiu, o programa que preparou, as estratégias que irá utilizar e, 

claro, a sua subjetividade como autor. 

O professor conteudista, para criar um componente curricular, deve atender 

a orientação do Projeto Pedagógico do Curso, da Organização Acadêmica, assim 

como da Coordenação do Curso. 

Os conteúdos a serem trabalhados em cada componente curricular serão 

distribuídos em capítulos/unidades. Cada capítulo/unidade corresponderá a 1 

(uma) semana letiva.  O número de capítulos/unidades dependerá da carga 

horária da disciplina.   

Cada componente curricular contará com: material de referência (impresso), 

materiais e atividades digitais que serão apresentados em um ambiente virtual de 

aprendizagem, aulas e práticas de laboratório ministradas durante encontros 

presenciais ou virtuais, que poderão ser realizadas através de videoaula (DVD) ou 

webconferência. 

Para padronizar e garantir a qualidade, uma vez que os materiais dos 

componentes curriculares estiverem elaborados, eles passarão por um processo 

de revisão em design instrucional e linguagem, e depois serão encaminhados 

para editoração web e gráfica, sendo que, a cada etapa, receberão aprovação do 

professor conteudista, para finalmente serem publicados. 

6.3 Guia para o Estudante 

O estudante terá a seu dispor, na forma impressa e na web, um guia 

(Manual do Aluno) com as orientações gerais sobre o curso, a organização 

didática e as normas acadêmicas, o processo de avaliação do desempenho da 

aprendizagem, as orientações para o seu estudo, a relação e localização dos 

Polos de Atendimento Presencial (PAP) e a estrutura organizacional da DEaD do 

IFPE. 

Além disso, será disponibilizado na web, um guia contendo os conteúdos 

(módulos, componentes curriculares etc.) do curso para que os estudantes 

possam acompanhar toda estrutura curricular do curso. 
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6.3 6.3.1 Acolhimento dos estudantes 

O estudante inicia o curso com o componente curricular Fundamentos e 

Práticas da EAD e Informática Básica e aplicada a Educação. Durante as 

primeiras semanas, ele vivencia unicamente esse componente, aprendendo a 

utilizar o ambiente virtual de ensino e aprendizagem, os recursos, atividades e as 

tecnologias informáticas que serão utilizadas no curso pelos professores. 

Aprenderá, também, a utilizar o material didático impresso e as videoaulas para 

que possa melhor explorar o uso dessas tecnologias, subsidiando o estudante 

sobre o quê e para quê vai aprender e explicando como será desenvolvido o 

curso ao longo do seu processo de ensino-aprendizagem.   

 

6.4 6.4 Sistema de Tutoria 
 

O corpo de tutores desempenha papel de fundamental importância no 

processo educacional de cursos a distância. É compreendido como um dos 

sujeitos que participa ativamente da prática pedagógica. Suas atividades 

desenvolvidas a distância e/ou presencialmente contribuem para o 

desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem e para o 

acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico. 

Uma proposta, que consiste num sistema de tutoria necessário ao 

estabelecimento de uma educação a distância de qualidade, deve prever a 

atuação de profissionais que ofereçam tutoria a distância e tutoria presencial. 

A tutoria a distância atuará a partir da instituição, mediando os processos 

pedagógicos junto a estudantes geograficamente distantes e referenciados aos 

polos descentralizados de apoio presencial. A principal atribuição deste 

profissional é o esclarecimento de dúvidas através fóruns de discussão realizados 

no ambiente virtual de aprendizagem por mensagens, participação em vídeo, 

webconferências e tutoria online (chat). 

O tutor a distância tem, também, a responsabilidade de promover espaços 

de construção coletiva de conhecimento, selecionar material de apoio e 

sustentação teórica aos conteúdos e participar dos processos avaliativos de 

ensino-aprendizagem, junto com os professores formadores. Um tutor a distância 

ficará responsável por um grupo de no máximo 30 estudantes. 
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A tutoria presencial atenderá aos estudantes nos polos, em horários 

preestabelecidos fixados pelo Coordenador do polo, de acordo com os horários 

de preferência dos estudantes. Serão capacitados pela equipe de EaD do IFPE, 

onde receberão orientação sobre a função de tutoria, conhecerá o projeto 

pedagógico do curso, o material didático e a metodologia do curso. Um tutor ficará 

responsável por um grupo de, no máximo, 30 a 50 estudantes. 

A principal atribuição do tutor presencial é auxiliar os estudantes no 

desenvolvimento de suas atividades individuais e em grupo, fomentando o hábito 

da pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação ao desenvolvimento da 

metodologia, bem como ao uso das tecnologias disponíveis. Além disso, 

participará de momentos presenciais obrigatórios, tais como avaliações, aulas 

práticas em laboratórios e estágios supervisionados, quando se aplicarem. O tutor 

presencial manterá comunicação permanente tanto com os estudantes quanto 

com a equipe pedagógica do curso. 

 
 
6.5 6.5 Formação Permanente dos Professores-Formadores, Tutores a 
Distância e Presenciais, Equipe Multidisciplinar e Técnicos Administrativos 

 

 A Política de Qualificação será viabilizada mediante a implementação de 

um Plano de Capacitação de docentes, tutores e técnicos administrativos, 

destinado a proporcionar o suporte necessário ao desenvolvimento Institucional 

em educação a distância (EaD). A constante formação profissional das pessoas 

que integram a equipe de EaD é de fundamental importância para a sobrevivência 

de qualquer projeto ligado a essa modalidade, seja de formação inicial ou 

continuada de servidores e colaboradores. 

 De um lado, essa qualificação permitirá a otimização dos serviços de EaD 

oferecidos pelo IFPE; por outro, proporcionará o crescimento pessoal dos 

servidores e colaboradores que trabalham na área, sendo um fator imprescindível 

para a sua autorrealização. 

 As atividades a serem desenvolvidas serão de dois tipos: cursos 

presenciais ou a distância; treinamentos específicos ou em serviço; intercâmbios 

ou visitas técnicas; seminários e congressos que contribuam para atualização 

permanente dos profissionais e cursos de pós-graduação. 

 Estas atividades estarão orientadas para os resultados que a instituição deseja 

alcançar e serão avaliadas após a conclusão de cada uma, sendo permanentemente 
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acompanhadas pela Coordenação de Ensino, Assessoria Pedagógica, Coordenação de 

Curso e Direção Geral da DEaD do IFPE. E para garantir a disseminação do aprendizado, 

conforme o caso, os conhecimentos deverão ser repassados aos demais servidores e 

colaboradores, ao longo da implantação e desenvolvimento dos diversos cursos. 

 

1. 6.5.1 Formação de Professores, Tutores e Equipe Multidisciplinar 

 

  O professor-formador, tutor a distância ou presencial, assim como a equipe 

multidisciplinar, ao ingressarem na DEaD, deverão participar de um curso de 

formação inicial para iniciantes, constando de formação no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem Moodle e Pedagógica. 

  Os professores-formadores e tutores a distância que já estejam 

desenvolvendo suas atividades docentes na DEaD há mais de (06) seis meses 

deverão ser submetidos a processo de formação continuada para aprimoramento 

das habilidades no uso pedagógico das ferramentas virtuais de aprendizagem 

pedagógicas. 

  A DEaD também desenvolveu um projeto de formação, no formato de 

extensão para professores-formadores e tutores de outras instituições, 

colaboradores e servidores de outros campi do IFPE que desejem ingressar 

nessa modalidade de ensino. 

  Outro projeto diz respeito à equipe multidisciplinar da DEaD e está em 

desenvolvimento no Grupo de Trabalho de Formação Docente coordenado pela 

Assessoria Pedagógica da DEaD. 
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6.6 Fluxograma   
 

Fluxograma do Curso Técnico em Infraestrutura Escolar 

 

 

 

 

Legenda: Certificação de Técnico em Infraestrutura Escolar 
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6.7 6.8 MATRIZ CURRICULAR 
 
 

PERÍODOS DISCIPLINAS HORAS/AULA 

 
 
 
 
I 
 

Fundamentos e Práticas da EAD 30 

Informática Básica e aplicada a Educação 45 

Produção Textual na educação escolar 45 

Direito Administrativo e do Trabalhador 45 

Relações Interpessoais: abordagem psicológica 45 

Prática Profissional I 45 

TOTAL DO MÓDULO 255 

 
 
 
II 
 
 

Educação, sociedade e trabalho: abordagem 
sociológica da educação 

60 

Homem, pensamento e cultura: abordagem 
filosófica e antropológica 

60 

Educadores e educandos: tempos históricos 45 

Teoria do Espaço Educativo 45 

Meio Ambiente, Sociedade e educação 45 

Prática Profissional II 60 

TOTAL DO MÓDULO 315 

III Funcionários de Escolas: cidadãos, educado-
res, profissionais e gestores   

60 

Gestão da Educação Escolar 60 

Higiene e Segurança nas escolas 60 

Técnicas de Construção I 60 

Prática Profissional III 75 

TOTAL DO MÓDULO 315 

 
IV 

Equipamentos Hidráulicos e sanitários 60 

Equipamentos Elétricos e Eletrônicos 60 

Equipamentos e Materiais Didáticos 60 

Técnicas de Construção II 60 

Pratica Profissional IV 75 

TOTAL DO MÓDULO 315 

 CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 1200 

 

 

1. 6.8.1 Estratégias Pedagógicas 

 O IFPE concebe a aprendizagem como um processo de construção do 

conhecimento que se origina no interior do indivíduo, não apenas como um 

processo solitário na absorção de conteúdos, mas, principalmente, como um 

processo cognitivo que perpassa à intersubjetividade, mediada pelo professor e 

pelo professor-tutor. Assim, o aluno é estimulado a aprender a ser, aprender a 

conviver, aprender a fazer e aprender a aprender. 

 Esse paradigma de aprendizagem ancora-se nos pressupostos de L.S. 

Vygotsky (1994), quer por considerar o aprendizado como um processo 
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eminentemente social, quer por ressaltar a influência da cultura e das relações 

sociais na formação dos processos mentais superiores. 

O enquadramento pedagógico da relação de ensino-aprendizagem baseia-

se, também, em autores como Piaget (1983), bem como nas propostas de Moore 

que destacam a autonomia e independência do estudante e de Holmberg que 

realçam a vertente da interação e da comunicação. O fazer pedagógico deve 

alinhavar toda a instituição e requer olhares e práticas que sejam atuais, que 

recusem a reprodução infrutífera, que não traz resultados positivos para o 

estudante nem para a instituição. Não mais o conteúdo para a formação de mão 

de obra, mas, antes, as competências necessárias para a contínua formação de 

profissionais inseridos numa realidade de mudança constante, que tem exigido 

dos trabalhadores iniciativa, atualização, visão geral e específica da sua 

ocupação e, principalmente, competência para a laboralidade. 

 O curso Técnico em Infraestrutura Escolar objetiva a formação do 

trabalhador cidadão, crítico, criativo e comprometido com a transformação social 

da comunidade em que está inserido, que prima por uma sociedade mais justa e 

solidária; que atua de forma responsável e ética no exercício profissional e 

compreende o impacto social de suas ações. 

 A fim de assegurar a consecução e consolidação das aprendizagens dos 

estudantes, contribuindo para o perfil de conclusão do curso, os professores, no 

desenvolvimento da prática docente, deverão zelar pelo planejamento e 

desenvolvimento do ensino e avaliação da aprendizagem na perspectiva da 

construção sociocultural do conhecimento, atribuindo-se ao estudante uma 

participação ativa, enquanto sujeito construtor de conhecimento, numa relação 

dialógica entre professor-estudante. 

 Para tanto, adotam-se como estratégias pedagógicas o acompanhamento 

sistemático do desenvolvimento dos estudantes por equipe professor-fomador 

que elabora a sala virtual com base no plano de curso, dispondo conteúdos e 

atividades que se adequem ao perfil do grupo. Conta também com equipe de 

tutores a distância, que são responsáveis por acompanhar todo o 

desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes, motivando-os, esclarecendo 

dúvidas, orientando-os e fornecendo o feedback necessário à retroalimentação da 

aprendizagem. O curso conta ainda com o suporte presencial no polo através do 
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tutor presencial, que é responsável por apoiar os estudantes em suas dificuldades 

de acesso aos conteúdos, podendo também formar grupos de estudos e sugerir 

material complementar de estudo para facilitar a aprendizagem. 

 A semana letiva inicia-se na quarta-feira e encerra-se na terça-feira da 

semana subsequente. Os estudantes deverão dispor de, no mínimo, 20 (vinte) 

horas semanais de estudo para o desenvolvimento das leituras, audiência de 

vídeos e outros materiais disponíveis, assim como para realização da atividade 

avaliativa obrigatória da semana no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

 Na sala de aula virtual, os estudantes contam com o material didático 

(apostila) do componente curricular, disposto em formato PDF, assim como o 

calendário de atividades a distância e presenciais do curso, o contrato pedagógico 

e o plano de aula semanal com as orientações sobre o desenvolvimento das 

atividades da semana. 

 No AVA, são disponibilizadas ferramentas virtuais de aprendizagem 

direcionadas aos objetivos pedagógicos do curso que se dispõe a facilitar a 

comunicação e a interação no desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem. Através de ferramentas assíncronas (fórum, mensagens, wiki etc), 

os estudantes poderão estabelecer contato com a equipe docente e com seus 

pares, esclarecer dúvidas, realizar as atividades e ter acesso a conteúdos de 

estudo. Contam também com ferramentas síncronas como a tutoria online (chat) 

em horário e dias previamente agendados e disponíveis para conhecimento na 

semana “0” da sala virtual. 

 Dentre outras ferramentas virtuais de aprendizagem, os professores-

formadores se utilizam para desenvolvimento do componente curricular de: envio 

de arquivo, webquest, webconferência, hotpotatoes, questionário, diário de bordo, 

dicionário, acesso a sites, vídeos e textos. 

 No polo de apoio presencial, os estudantes contarão com infraestrutura 

física e organizacional que possibilite o desenvolvimento das atividades 

presenciais e a distância, através de biblioteca, laboratório de informática com 

acesso a internet e salas de aula. 
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6.8 6.9 Prática Profissional 

 A prática profissional supervisionada é o componente curricular parte 

integrante do currículo do curso de Infraestrutura Escolar e visa a integrar e 

consolidar os conhecimentos adquiridos no curso através da participação do 

estudante em situações reais de trabalho tendo por objetivos: 

1. Propiciar ao cursista a redefinição do seu fazer 

profissional transformando atividades rotineiras em práticas educativas 

intencionais; 

2. Possibilitar o desenvolvimento da sensibilidade e 

habilidade para o trato com o elemento humano dos diversos níveis; 

3. Propiciar a melhoria da integração e aprimoramento de 

conhecimentos, relacionando teoria e prática; 

4. Propiciar momentos de problematização da rotina e de criação de outras pos-

sibilidades práticas com base nos estudos dos períodos e das necessidades educativas da 

escola. 

        Será desenvolvida através de intervenções no local de trabalho e culminará 

com a elaboração dos relatórios de observação, sendo o objeto de estudo em 

cada período. 

 

7 CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E 

EXPERIÊNCIAS ANTERIORES 

 
O estudante poderá requerer o aproveitamento de conhecimentos e expe-

riências anteriores para prosseguimento de estudos. 

Os conhecimentos e experiências anteriores para fins de aproveitamento 

deverão estar diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão do 

Curso Técnico em Infraestrutura Escolar, a equivalência com o nível e modalidade 

de ensino e a prática profissional, bem como seu desenvolvimento e carga horá-

ria, e devem ter sido desenvolvidos: 

I - em qualificações profissionais e etapas ou módulos de nível técnico, regular-

mente concluídos em outros cursos de Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio; 
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II - em cursos destinados à formação inicial e continuada ou qualificação profissi-

onal de, no mínimo, 160 horas de duração, mediante avaliação do estudante; 

III - em outros cursos de Educação Profissional e Tecnológica, inclusive no traba-

lho, por outros meios informais ou até mesmo em cursos superiores de gradua-

ção, mediante avaliação do estudante; 

IV - por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional, 

realizado em instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do 

respectivo sistema de ensino ou no âmbito de sistemas nacionais de certificação 

profissional. 

Poderão ser considerados, para aproveitamento de estudos equivalentes, 

aqueles componentes, gerais e específicos do curso, que tenham sido desenvol-

vidos em cursos de mesmo nível ou de nível superior de ensino, exceto nos Cur-

sos Superiores de Tecnologia. 

O estudante só poderá requerer o aproveitamento de, no máximo, 50% dos 

componentes curriculares do curso. 

O reconhecimento do componente curricular já cursado far-se-á à vista da 

equivalência de, no mínimo, 80% do seu conteúdo e 80% da carga horária com os 

correspondentes dos componentes curriculares pretendidos no IFPE. 

O aproveitamento dos estudos equivalentes será efetivado por meio da 

concessão de equivalência, para efeito de isenção dos componentes curriculares 

cursados anteriormente. 

Para a solicitação de aproveitamento de conhecimentos e experiências an-

teriores obtidas fora do ambiente acadêmico, o estudante devera estar devida-

mente vinculado ao IFPE. 

A certificação de conhecimentos adquiridos e de experiências anteriores 

obedecerá às diretrizes estabelecidas no Parecer CNE/CEB no 40/2004 e à legis-

lação pertinente. 

 
 
8 CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 
8.1 8.1 Concepção de Avaliação 
 

Em um mundo caracterizado por mudanças, o grande desafio é identificar 

quando mudar ou atualizar uma proposta educativa ou curricular. Somente a 
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avaliação dará suporte para a revisão de objetivos e finalidades do processo de 

ensinar e aprender de uma instituição educativa. 

A avaliação, por ser um processo contínuo, de caráter dinâmico e temporal, 

deve abranger o estudante e sua história de vida, desde sua entrada na escola, 

passando por toda sua trajetória do “aprender”. 

Avaliação é um processo de ajuda à efetividade do ensino e da 

aprendizagem. Opta-se pela valorização das aprendizagens significativas que 

assegurem o domínio de competências e habilidades, de estratégias mentais do 

ato de aprender, da formação geral do aluno e dos processos criativos. É 

entendida como um processo mais amplo do que a simples aferição de 

conhecimentos constituídos pelos estudantes em um determinado momento de 

sua trajetória escolar. Determina que deve considerar tanto o processo que o 

estudante desenvolve ao aprender como o produto alcançado. 

A avaliação, quando bem planejada, apontará as mudanças necessárias, 

desde a confecção dos materiais até os procedimentos educativos oferecidos 

para o alcance dos objetivos e a construção das competências requeridas. 

A avaliação no curso é concebida como uma dimensão do processo de 

ensino-aprendizagem e não apenas como momentos isolados desse mesmo 

processo. Assim, a avaliação é vista como uma reflexão conjunta sobre a prática 

pedagógica durante o curso. Tal entendimento não exclui, no entanto, a utilização 

de instrumentos usuais de avaliação, tais como trabalhos escritos, atividades e 

testes desenvolvidos no ambiente virtual de aprendizagem e presencialmente. 

 

8.2 8.2 Processo de Avaliação 

A avaliação da aprendizagem no IFPE tem como finalidade acompanhar o 

desenvolvimento do aluno, a partir de uma observação integral e da avaliação das 

aprendizagens, visando, também, ao aperfeiçoamento do processo pedagógico e 

das estratégias didáticas. 

O processo de avaliação da aprendizagem será contínuo e cumulativo, 

com a preponderância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e 

possibilitará a verificação: 

a) da adequação do currículo ou da necessidade de sua reformulação; 

b) da eficácia dos recursos didáticos adotados; 
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c) da necessidade de serem adotadas medidas para a recuperação paralela da 

aprendizagem; 

d) da necessidade de intervenção por parte do professor no processo de ensino e 

aprendizagem; 

e) do ajustamento psicossocial do estudante. 

Os instrumentos a serem utilizados para a avaliação do desempenho da 

aprendizagem será efetivada em cada componente curricular através de 

atividades de pesquisa, exercícios escritos e orais, testes, atividades práticas, 

elaboração de relatórios, estudos de casos, relato de experiências, produção de 

textos, execução de projetos, monografias, planos de estágio, dentre outros, que 

sejam definidos nos planos de ensino, de acordo com a natureza do componente 

curricular. 

Visando acompanhar se os objetivos do curso foram alcançados e se as 

estratégias adotadas foram apropriadas, faremos uso da avaliação diagnóstica, 

formativa e somativa. Dependendo do componente curricular, os estudantes terão 

trabalhos de campo ou laboratórios, obrigatórios, em momentos presenciais 

previamente agendados. Serão atribuídos valores aos diferentes instrumentos 

usados para a avaliação e ao acompanhamento. O estudante será avaliado, ainda, 

por meio da observação direta do professor, quanto ao planejamento e execução 

de oficinas, minicursos, gincanas ou outros procedimentos pedagógicos. 

Poderão ser aplicados quantos instrumentos avaliativos forem necessários 

ao processo de aprendizagem, cabendo, no mínimo, uma prática avaliativa 

presencial em cada componente curricular, de acordo com o Calendário 

Acadêmico de Atividades do Curso. 

Durante o desenvolvimento de cada componente curricular, serão 

aplicadas várias atividades avaliativas com o objetivo de acompanhar o 

desenvolvimento das aprendizagens dos estudantes e identificar se as estratégias 

e recursos tecnológicos, seja impresso ou via web, utilizados pelo professor, para 

disponibilizar o conteúdo, estão sendo eficientes e efetivos, de modo que, de 

posse desses dados, o professor possa tomar decisões para reorientar o 

processo de ensino e aprendizagem. 

A avaliação somativa, entendida como aquela que busca verificar o 

aproveitamento do estudante ao final de determinado período, com a finalidade de 
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decidir sobre sua progressão, será presencial e aplicada nos polos ao final de 

cada componente curricular.   

Todas as atividades avaliativas presenciais ou a distância serão 

corrigidas pelos tutores a distância com supervisão dos professores-formadores 

A avaliação do estudante será feita através de trabalhos, participação das 

atividades programadas no ambiente virtual, das práticas desenvolvidas nos 

laboratórios e exames presenciais. Os exames presenciais prevalecerão sobre os 

demais instrumentos de avaliação virtual, sendo que o resultado final será 

calculado através de média ponderada. A nota do exame presencial terá peso 7,0 

(sete) e a nota das atividades programadas a distância terá peso 3,0 (três). 

Durante todo o processo de ensino e aprendizagem e a partir dos 

resultados obtidos, a equipe docente proporcionará feedback para os estudantes 

propiciando que façam a autoavaliação do seu próprio desempenho nas 

atividades realizadas. 

O resultado da soma das atividades avaliativas, bem como do Exame Final 

de cada componente curricular deverá exprimir o grau de desempenho acadêmico 

dos estudantes, sendo expresso por nota de 0 (zero) a 10 (dez), considerando até 

a primeira casa decimal. 

Caberá ao professor informar a seus estudantes o resultado de cada 

avaliação, bem como postar, no ambiente virtual de aprendizagem, o instrumento 

de avaliação presencial com seu respectivo gabarito ou fórum para discussão da 

avaliação presencial. 

Será permitida segunda chamada para avaliação presencial, desde que 

requerida no Polo de Apoio Presencial, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, 

desde que comprovados os motivos expressos e atendidas as exigências do art. 

237 da Organização Acadêmica. 

O resultado das avaliações será calculado através de Média das Avaliações 

realizadas composta pelas Notas das Atividades Programadas a Distância 

(NAPD), que equivalem a 30%, e a(s) Nota(s) da(s) Avaliação(ões) Presencial(ais) 

(NAP) que equivale(m) a 70%, conforme expressa na equação abaixo: 

MAR = NAPD + NAP 

onde: 
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MAR = Média das Avaliações Realizadas; 

NAPD = Nota das Atividades Programadas a Distância; 

NAP = Nota da Avaliação Presencial. 

Ao longo do semestre, intercalam-se atividades obrigatórias no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA) que totalizam 3,0 (três) pontos, podendo 1,0 (um) 

ponto ser destinado à participação do estudante nas atividades avaliativas, como 

atividades presenciais, dentre elas webconferência e avaliação presencial que, 

por sua vez, totalizam 7,0 (sete) pontos, sendo 5,0 (cinco) pontos destinados à 

avaliação presencial e 2,0 (dois) pontos distribuídos nas demais atividades 

presenciais desenvolvidas. 

A avaliação do desempenho dos estudantes, para fins de promoção, 

conclusão de estudos e obtenção de diplomas ou certificados, dar-se-á mediante: 

 cumprimento das atividades programadas a distância; 

 realização de avaliações presenciais; 

 obtenção de média mínima de 6,0 (seis). 

Para ter direito a realizar a avaliação presencial, o estudante deverá ter 

participado de, no mínimo, uma atividade avaliativa no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, obtendo nota diferente de 0,0 (zero). 

Será considerado aprovado o estudante que obtiver nota igual ou superior 

a 6,0 (seis) em cada componente curricular. 

A recuperação processual será aplicada para suprir as deficiências de 

aprendizado do estudante, tão logo elas sejam detectadas, durante o período 

letivo, por meio de assistência dos professores e tutores, no ambiente virtual de 

aprendizagem, utilizado nesta modalidade de ensino. 

A equipe docente deverá identificar as dificuldades de aprendizagem dos 

estudantes, reconhecendo quando necessitam de ajuda ou então quando a 

estratégia de ensino não corresponde ao seu perfil. Uma vez reconhecidas as 

dificuldades de aprendizagem, o docente deverá buscar novas estratégias de 

ensino que ajudem o estudante a superar tal dificuldade. 

A avaliação da aprendizagem é entendida como base para a tomada de 

decisões do docente para adotar e modificar suas posturas frente ao estudante, 

fornecer ajuda, melhores explicações, exemplos e situações; aprofundar questões, 
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proporcionar desafios, desenvolver episódios para a aprendizagem e, inclusive, 

considerar o estudante apto frente às competências e habilidade trabalhadas. 

Para efeito de registro da nota de cada semestre/bimestre, após serem 

aplicados os instrumentos de avaliação durante os estudos de recuperação, 

prevalecerá a maior nota. 

O estudante do curso que, mesmo sendo submetido à recuperação, não 

obtiver média mínima 6,0 (seis) terá direito a realizar o exame final. 

Para ter direito ao Exame Final, o estudante deverá ter participação efetiva 

durante todo o processo de ensino-aprendizagem dos componentes curriculares, 

bem como apresentar, no mínimo, média 2,0 (dois). 

Será considerado aprovado, após Exame Final, o estudante cuja Média 

Final (MF) calculada de forma aritmética for igual ou superior a 6,0 (seis), 

conforme expressão abaixo: 

MF = MAR + NEF 

        2 

onde: 

MF = Média Exame Final; 

MP = Média das Avaliações Realizadas; 

NEF = Nota Exame final. 

O estudante terá o direito de requerer, no Polo de Apoio Presencial, a 

revisão de instrumentos de avaliações, em até 03 (três) dias úteis após a 

divulgação do resultado. 

A revisão de nota ou pontuação das atividades programadas a distância 

será feita pelo professor-formador, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após 

receber a solicitação do estudante. 

A nota de cada revisão dos instrumentos avaliativos não poderá ser inferior 

à anterior. 

O estudante retido em mais de 5 (cinco) componentes curriculares só 

poderá prosseguir seus estudos em módulo/período subsequente após cursar 

aqueles nos quais está retido, exceto em caso destes não estarem sendo 

oferecidos. 
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1. 8.2.1 Avaliação da Aprendizagem no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

O modelo de avaliação da aprendizagem no ambiente virtual de 

aprendizagem (avaliação a distância) proposto pretende ajudar o estudante a 

desenvolver graus mais complexos de competências cognitivas, habilidades e 

atitudes, possibilitando-lhe alcançar os objetivos propostos. 

Para tanto, o processo de avaliação adotará um processo contínuo, para 

verificar constantemente o progresso dos estudantes e estimulá-los a serem 

ativos na construção do conhecimento. 

Serão adotados mecanismos que promovam o permanente 

acompanhamento dos estudantes, no intuito de identificar eventuais dificuldades 

na aprendizagem e saná-las ainda durante o processo de ensino-aprendizagem. 

No entanto, a avaliação a distância atenderá ao disposto no Decreto nº 5.622, de 

19/12/2005, que estabelece obrigatoriedade e prevalência das avaliações 

presenciais sobre outras formas de avaliação. 

O ambiente virtual de aprendizagem será utilizado como forma de 

acompanhamento dos processos de aprendizagem individual e coletivo. 

O modelo de avaliação proposto tem como referência a concepção de 

aprendizagem baseada numa perspectiva interacionista-construtivista. 

Neste sentido, destacam-se como aspectos relevantes que subsidia a 

construção da proposta de avaliação da aprendizagem no ambiente virtual: 

 

a) apresentação de dados quantitativos referentes a acesso ao ambiente (controle 

de frequência); 

b) apresentação de dados quantitativos em relação a contribuições em 

determinada ferramenta do ambiente (fórum, chat e outras), bem como 

possibilidades de visualização do texto postado/contribuição (dados qualitativos); 

c) documentação do histórico de navegação individual, de forma a auxiliar o 

professor/tutor no acompanhamento do percurso individual dos alunos, facilitando 

o processo de avaliação formativa e, também, possibilitando ao aluno o registro 

do caminho percorrido; 

d) possibilidade de fluxo navegacional entre as contribuições dos vários 

participantes, uma vez que se entende que a construção individual é permeada 

pelo coletivo; 
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e) visualização das trocas interindividuais que se constituem a partir de uma 

determinada contribuição, ou seja, o mapeamento das interações a partir de 

diferentes contextos de discussão. 

Portanto, serão adotados os critérios abaixo na avaliação da 

aprendizagem no ambiente virtual de aprendizagem que contribuirá com 30% do 

resultado final na avaliação somativa: 

 

a) frequência e assiduidade (data e hora de acessos ao ambiente, data e hora de 

acessos a cada uma das ferramentas disponíveis no ambiente); 

b) resultados de testes online; 

c) trabalhos publicados, tarefas realizadas, incluindo verificação de prazos de 

entrega; 

d) mensagens trocadas entre os participantes de uma aula/curso. 

 

Desta forma, a avaliação no ambiente virtual de aprendizagem será 

entendida a partir de 3 (três) perspectivas: 

 

a) avaliação por meio de testes online; 

b) avaliação da produção individual dos estudantes; 

c) análise das interações entre os estudantes e seus pares, a partir de mensagens 

postadas/trocadas por meio das diversas ferramentas de comunicação. 

 

Assim o modelo de avaliação da aprendizagem proposto pretende, além de 

possibilitar ao professor o acompanhamento do processo de construção de 

conceitos/conhecimentos do estudante, também permite a este, tornar-se 

consciente de seu próprio processo de aprendizagem. 

 

8.3 8.3 Critérios de Correção das Atividades Avaliativas 
 

 Serão facultadas às equipes de professores e tutores a distância a escolha 

dos critérios de correção para as atividades avaliativas, expressando de forma 

clara a intenção dos instrumentos de avaliação a serem adotados em cada 

componente curricular, devendo o mesmo apresentá-los, previamente, através do 

Contrato Pedagógico e do Plano de Aula Semanal à Coordenação de Curso para 

aprovação. 
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  Os critérios de correção para as atividades avaliativas deverão ser 

expressos de forma clara e objetiva, assim como indicar as referências 

qualitativas e quantitativas, como, por exemplo, a pontuação destinada a cada 

questão em um questionário, e/ou numa resenha de texto tomar como referência 

qualitativa da produção aspectos como clareza, objetividade, argumentação lógica, 

coesão e coerência.
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9 BIBLIOTECA, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

 

9.1 9.1 Acervo Bibliográfico 
Os cursistas contarão com acervo bibliográfico, disponível nas unidades de biblioteca na sede, sob a responsabilidade do IFPE  

e nos polo sob a responsabilidade do Governo do Estado e Municípios. Considerando o curso em fase de implantação, da primeira tur-

ma, o acervo constante das ementas deverão ser adquiridos a partir do início do curso.
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9.2 9.2 Instalações e Equipamentos 
1. 9.2.1 Da Sede 

           A EaD do IFPE está localizada no prédio anexo do Edifício da SUDENE, na 

cidade do Recife, no bairro do Engenho do Meio, na praça Ministro Salgado Filho, 

com horário de funcionamento das 8h às 18h,  de segunda a sexta-feira. Na sala 

da Rede e-Tec Brasil/IFPE funcionam a coordenação geral, coordenação do curso 

e a coordenação de tutoria com acomodações adjacentes e distintas, em 

ambiente climatizado, com acesso à internet sem fio, ramal telefônico, 02 (dois) 

computadores, 01 (uma) impressora, 01 (uma) multifuncional, 01 (um) arquivo 

para pasta suspensa com 04 (quatro) gavetas, além de 01 (um) armário com 

prateleiras e 02 (duas) mesas para reunião. 

A infraestrutura da Diretoria de Educação a Distância é composta por: 

01- Sala de coordenação geral, de curso e tutoria dos cursos técnicos e.Tec; 

03 - Salas de coordenação e tutoria dos cursos superiores UAB; 

01 - Sala de apoio/recepção; 

01 - Sala de desenvolvimento de conteúdos multimeios; 

01 - Sala da equipe de desenvolvimento do Moodle. 

01 - Almoxarifado; 

01 - Sala de suporte Moodle e recursos humanos; 

01 - Sala de reunião/laboratório de informática; 

01 - Sala de direção geral/coordenação UAB; 

01 - Biblioteca; 

01 - Sala coordenação de administração e planejamento, compras, orçamento e 
finanças; 

01 - Sala da coordenação de ensino, controle acadêmico, diplomação e 
assessoria pedagógica; 

01 - Sala de Tecnologia da Informação; 

01 - Sala para o estúdio de gravação de aulas (campus Recife) 

 
2. 9.2.2 Do Polo 

 

Os estudantes do curso deverão desenvolver seus estudos em um 

ambiente físico chamado de Polo de Atendimento Presencial (PAP). O PAP será o 

local onde o estudante terá acesso local à biblioteca, laboratório de informática 

(por exemplo, para acessar os materiais do curso disponíveis na Internet), receber 
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atendimento dos tutores presenciais, assistir às aulas, realizar práticas de 

laboratórios, dentre outros. Em síntese, o polo é o “braço operacional” da 

instituição de ensino na cidade do estudante ou mais próxima dele. Seu objetivo é 

criar as condições para a permanência do estudante no curso, criando um vínculo 

mais próximo com a Instituição de Ensino, valorizando a expansão, interiorização 

e regionalização da oferta do ensino técnico público e gratuito. 

Os polos de apoio presencial deverão contar com laboratório de informática, 

com computadores e internet, sala de aula, biblioteca, sala de professores, sala 

de direção, secretaria, sala para tutores presenciais e a distância. 

Na tabela abaixo podem ser visualizados os municípios que farão adesão 

ao Profuncionário, bem como os respectivos endereços dos polos de apoio 

presencial: 

Polo Endereço 

Arco Verde /PE Rua Gumercindo Cavalcante s/n- São Cristóvão – Arco 
Verde 
CEP 56512-230 

Caruaru/PE Rua Dalton Santos-319 - São Francisco-Caruaru 
CEP 55006-380 

Garanhuns/PE Rua Capitão Pedro Rodrigues – 105 – São José – 
Garanhuns CEP 55294-902 

Itapissuma/PE Av. Frei Serafim-260 – Centro – Itapissuma 
CEP 53700-000 

Jaboatão dos Guararapes/PE Rua Cosmorama s/n – Piedade –Jaboatão dos 
Guararapes 
CEP 54410-971 

Paudalho/PE Av. Confederação do Equador s/n – Paudalho 
CEP 55825-000 

Palmares/PE Margem da BR 101 Sul Km 185 – s/n –Engenho Paul – 
Palmares CEP 55540-000 

Recife/PE Praça Gal. Abreu e Lima- s/n – Santo Amaro Recife 
 CEP 50040-210 

Surubim/PE Rua Frei Ibiapina – 300 – São José – Surubim 
CEP55750-000 

São Lourenço da Mata/PE Av. Oito de Maio – 223 – São Lourenço da Mata 
CEP 54735-011 

 

9.2.2.1 Ambientes Virtuais para Educação a Distância 

Além dos ambientes físicos, os estudantes do curso terão disponíveis os 

ambientes virtuais de aprendizagem, que objetivam auxiliar no aprendizado e na 

comunicação dos estudantes com os tutores presenciais, tutores a distância, 



 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco - IFPE 
Av. Professor Luiz Freire, 500 – Curado - Recife – PE – CEP. 50740-540      Fone: (81) 3038-2299 ramal 2065 

professores e equipe multidisciplinar. Os estudantes e professores terão 

disponíveis, basicamente, dois tipos de ambientes virtuais: 

 

 Ambiente virtual de comunicação: Esse ambiente tem 

como objetivo realizar a comunicação síncrona entre os estudantes, os 

professores, tutores e tutores presenciais. Nesse ambiente, a 

comunicação pode ser realizada usando vídeo, áudio ou texto 

(webconferência através do sistema RNP). 

 Ambiente virtual de aprendizagem Moodle: O objetivo 

desse ambiente é propiciar recursos para que os estudantes possam 

consultar material didático, realizar atividades e outras atividades 

relacionadas ao ensino. 

 

 

3. 9.3 Acessibilidade 

As Instalações e equipamentos deverão dispor dos recursos necessários 

ao atendimento da legislação vigente, acerca da acessibilidade para portadores 

de necessidades especiais, incluindo: 

 Rampas para acesso a usuários de cadeiras de rodas; 

 Estacionamento com vagas reservadas para portadores de 

necessidades especiais; 

 Sanitários dimensionados e adaptados com barras e demais 

acessórios para usuários de cadeiras de rodas. 

 

10 PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO 

 A condução do curso contará com 02 (duas) equipes distintas entre si. Uma 

para a organização sistêmica do processo responsável por toda a parte 

pedagógica, contando com pessoal de apoio administrativo. E outra, de 

profissionais vinculados aos Polos de Atendimento Presencial (PAP) formada por 

uma Equipe Operacional com funções, perfil e competências bem determinadas. 
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Suas atribuições operacionais são concebidas com base na atuação da Equipe de 

EaD Sistêmica, na qual a Equipe Operacional está inserida. 

 O corpo docente será de responsabilidade do IFPE que poderá, também, 

contar com apoio de docentes da rede privada e, preferencialmente, das redes 

públicas estadual e/ou municipal. 

 

10.1 10.1 Equipe de EaD Sistêmica 
Esta equipe é responsável pela organização sistêmica do projeto vinculada 

à elaboração do plano de curso, qualificação e capacitação do pessoal envolvido 

nas atividades do projeto que se divide em seis grupos de trabalho. Algumas 

atividades de capacitação e qualificação envolvem mais de um grupo. 

 

1. 10.1.1 Perfil Profissional da Equipe de EaD Sistêmica 

Os profissionais vinculados à equipe de EaD Sistêmica estão agrupados 

em áreas afins, formando grupos de trabalho com funções, perfil e competências 

bem determinadas. Suas atribuições são concebidas com base na atuação da 

equipe à qual o grupo de trabalho está inserido. 

10.1.1.1  
10.1.1.2 10.1.1.1 Grupo Principal 
 

Composto pela Diretoria de Educação a Distância, a Coordenação Geral da 

Rede e-Tec Brasil, Coordenador de Curso e Professores Formadores, tendo como 

principal atividade a operacionalização e a gerência das atividades da EaD, bem 

como o acompanhamento do projeto conforme a Portaria nº 1.620/2012 - GR. 

10.1.1.3  
10.1.1.4 10.1.1.2 Grupo de Professores Pesquisadores Formadores 
 

Composto pelos professores, responsáveis por cada uma dos 

componentes curriculares definidos nesse projeto. Sua principal função está em 

efetuar o acompanhamento global do componente curricular e do curso visando a 

um retorno operacional da qualidade e da eficiência do programa de EaD. 

Perfil - Formação superior na área do curso ou área afim, para coordenar 

as atividades da componente curricular que está responsável e, preferencialmente, 

ter conhecimentos em educação a distância. Ter experiência em coordenação ou 
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gestão de projetos. Apresentar competência pessoal de liderança, comunicação, 

dinamismo, perseverança e competências interpessoais. 

Atribuições - É o professor que vai efetivamente conduzir o processo de 

ensino de acordo com o conteúdo programado. Ele irá planejar o plano de aula, 

coordenar as atividades acadêmicas; incentivar e acompanhar o desenvolvimento 

dos estudantes nas atividades acadêmico-científico-culturais, bem como, orientar 

os tutores a distância nas atividades didático-pedagógicas relativas ao curso. 

Pode elaborar, quando necessário, material didático para suprir necessidades 

emergentes ao longo do processo ensino-aprendizagem. Tem como missão 

avaliar sistematicamente os estudantes, o material didático e o processo de 

ensino-aprendizagem no decorrer do período letivo. 
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10.1.1.4.1 10.1.1.2.1 Quadro de Formação do Corpo Docente 

 

A seleção da equipe de professores formadores pela DEaD/IFPE deverá iniciar-se ainda no mês de abril do ano corrente, a fim 

de que possamos compor o quadro docente do curso técnico em Alimentação Escolar. 

 

Período Componente Curricular Nome Titulação Regime de 

Trabalho 

Vinculo Carga Horária 

(h) 

 

 

1º 

Fundamentos e Práticas da EAD   Parcial  20 

Informática Básica e aplicada a Educação   Parcial  20 

Produção Textual na educação escolar   Parcial  20 

Direito Administrativo e do Trabalhador   Parcial  20 

Relações interpessoais: abordagem psicológica   Parcial  20 

Prática Profissional I   Parcial  20 

 

 

 

2º 

Educação, sociedade e trabalho: abordagem sociológica da 

educação 

  Parcial  20 

Homem, pensamento e cultura: abordagem filosófica e 

antropológica 

  Parcial  20 

Educadores e educandos: tempos históricos   Parcial  20 

Teoria do Espaço Educativo   Parcial  20 

Meio Ambiente, Sociedade e educação   Parcial  20 

Prática Profissional II   Parcial  20 
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3º 

Funcionários de Escolas: cidadãos, educadores, 

profissionais e gestores   

  Parcial  20 

Gestão da Educação Escolar   Parcial  20 

Higiene e Segurança nas escolas   Parcial  20 

Técnicas de Construção I   Parcial  20 

Prática Profissional III   Parcial  20 

 

 

4º 

Equipamentos Hidráulicos e sanitários   Parcial  20 

Equipamentos Elétricos e Eletrônicos   Parcial  20 

Equipamentos e Materiais Didáticos   Parcial  20 

Técnicas de Construção II   Parcial  20 

Pratica Profissional IV   Parcial  20 
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10.1.1.5 10.1.1.3 Grupo de Autores/Professores Pesquisadores 
Conteudistas 
 

Composto pelos professores autores de cada componente curricular. Como 

função primordial está a preparação do material didático impresso e em outras 

mídias, adequando os respectivos conteúdos aos objetivos e ementário do 

componente curricular. Trabalham em conjunto com o grupo principal, tendo o 

apoio do coordenador de curso e dos coordenadores de componentes 

curriculares. 

Perfil - Possuir formação superior e ou formação técnica na área 

pedagógica vinculada aos conteúdos do componente curricular a ser 

desenvolvido e possuir alguma experiência no desenvolvimento de material 

didático impresso e em outras mídias. 

Atribuições - O professor autor é responsável pela seleção de conteúdos 

a serem apresentados no curso, bem como pela elaboração de material didático 

impresso ou em outras mídias.  Ele não é necessariamente o professor que 

ministra as aulas, mas o responsável por organizar e descrever os conteúdos que 

os outros professores irão efetivamente lecionar. 

10.1.1.6  
10.1.1.7 10.1.1.4 Grupo de Tutores a Distância 
 

Composto de professores-tutores preparados para acompanhar os 

estudantes no desenvolvimento do componente curricular. Tendo como atividade 

central o suporte e atendimento pedagógico aos estudantes matriculados, 

fornecendo retorno operacional da qualidade e eficiência do material produzido, 

para o grupo de professores autores e para o grupo principal. 

Perfil - Possuir formação técnica e ou formação superior na área específica 

do curso ou componente curricular, possuir conhecimentos relacionados aos 

aspectos didático-pedagógicos da educação a distância, ter disponibilidade para 

deslocamentos, apresentar competência pessoal de liderança, comunicação, 

dinamismo, perseverança e competências interpessoais. 

Atribuições - O tutor a distância tem como atribuição executar o plano de 

aula previamente definido, acompanhar e estimular o aprendizado dos estudantes. 

Além disso, ele deve dá suporte ao aprendizado destes, dirimindo eventuais 

dúvidas. O nível de conhecimento desse personagem deve ser, no mínimo, igual 
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ao do professor que está ministrando as aulas. O contato que ele tem com os 

estudantes é virtual, utilizando como meio de comunicação a internet, mas poderá 

participar dos encontros presenciais para realização das práticas pedagógicas ou 

na realização dos exames presenciais. 

10.2 10.2 Pessoal Técnico 

A Diretoria de Educação a Distância, Rede e.Tec Brasil, da qual faz parte o 

curso Técnico em Infraestrutura Escolar, é formada por uma equipe 

multidisciplinar composta por professores preparados para atuar na área, 

pedagogos e pessoal técnico-administrativo que dão apoio e suporte às 

atividades didático-pedagógicas e tecnológicas. 

1. 10.2.1 Grupo Administrativo 

Composto por profissionais da instituição ou contratados, onde executam 

as mais diversas atividades de apoio ao grupo de Educação a Distância. Este 

grupo de profissionais está envolvido em todos os momentos de composição, 

desenvolvimento, acompanhamento e suporte ao curso e componente curricular. 

10.2.1.1 10.2.1.1 Coordenação de Tecnologias Educacionais e Educação 
a Distância, Coordenação de Curso 

Perfil - Formação superior nas áreas de atuação especifica (pedagogia, 

tecnologia). Experiência em gerência de projetos voltados à EaD, conhecimentos 

da utilização de plataformas de ensino a distância e metodologias aplicadas à 

EaD. Apresentar competência pessoal de liderança, comunicação, dinamismo, 

perseverança e competências interpessoais. 

10.2.1.2 10.2.1.2 Administração da Plataforma de EaD 

Perfil - Formação superior na área de tecnologia. Experiência anterior em 

suporte e implementação de plataforma de tecnologia voltada para web. 

Apresentar competência pessoal de liderança, comunicação, dinamismo, 

perseverança e competências interpessoais. 

10.2.1.3 10.2.1.3 Coordenador de Tutoria a Distância 

Perfil - Formação superior e/ou técnica. Possuir, preferencialmente, 

conhecimentos relacionados aos aspectos didático-pedagógicos da educação a 

distância. Ter conhecimento dos pressupostos didático-pedagógicos desejados 

para os alunos e Tutores. Ter experiência como Tutor em cursos a distância ou 

salas de aula convencionais. 
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10.2.1.4 10.2.1.4 Quadro com a Formação do Corpo Técnico-Administrativo na Sede 
 

Nome Titulação Setor 
Regime de 

Trabalho 
Vínculo 

Carga 

Horária(h) 

Maria das Graças Melo da Costa Especialista Gestão e Controle Acadêmico Integral IFPE 40 

José Domingos Albuquerque Aguiar Mestre Suporte Moodle Parcial IFPE 40 

Emmanuella Silva da Costa Graduado Diplomação Integral IFPE 40 

Gutemberg Duarte Neves Barros Estagiário Gestão e Controle Acadêmico Parcial Bolsa 20 

Thiago dos Santos Galdino Ensino Médio Suporte Moodle / TI Integral IFPE 40 

Eraldo Coelho Dias Junior Graduação Suporte TI Integral IFPE 40 

Rosa Maria Oliveira Teixeira de Vasconcelos Especialista Assessoria Pedagógica Integral IFPE 40 

Francisca Neide Pereira Doutoranda Coordenação do Profuncionário Parcial Bolsa 20 

Izauriana Borges Lima Mestre Apoio Pedagógico Parcial Bolsa 20 

Elines Bernardes Inêz Sandei de Oliveira Especialista Apoio Pedagógico Parcial Bolsa 20 

Márcia Justino da Silva Mestre Apoio Pedagógico Parcial Bolsa 20 

Graziella da Silva Moura Graduada Biblioteca Integral IFPE 40 

Aldo Luiz Silva Queiroz Graduado Produção Editorial Integral IFPE 40 

Ivone Lira de Araújo Especialista Produção Editorial Parcial Bolsa 20 

Pérola Fernanda Moura Torres Ensino Médio Produção Editorial Parcial Bolsa 20 

Sthelline Gomes do Nascimento Ensino Médio Produção Editorial Parcial Bolsa 20 

João Augusto Figueiredo Dias do Prado Graduado Produção Audiovisual Integral IFPE 40 

Carlos do Nascimento Silva Graduado Apoio Logístico Integral IFPE 40 

Vania Rodrigues Bensi Graduada Orçamento e Patrimônio Integral IFPE 40 

Clayson Pereira da Silva Graduado Compras e Almoxarifado Integral IFPE 40 

Natanael Gomes da Costa Junior Especialista Coordenação de Curso Parcial Bolsa 20 

Sthênia Gomes do Nascimento Graduado Coordenação de Tutoria Parcial Bolsa 20 
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10.3 10.3 Perfil Profissional da Equipe Operacional no Polo de Apoio 
Presencial 

As Equipes Operacionais atuarão nos Polo de Apoio Presencial. Os 

profissionais vinculados à Equipe Operacional estarão agrupados em áreas afins, 

formando grupos de trabalho com funções, perfil e competências bem 

determinadas. Suas atribuições são concebidas com base na atuação da equipe 

na qual o grupo de trabalho está inserido. 

1.  

2. 10.3.1 Coordenador de Polo 

Perfil - Ser docente concursado no serviço público de ensino com 

formação superior e experiência em gestão administrativa ou de projetos.  

Apresentar competência pessoal de liderança, comunicação, dinamismo, 

perseverança e competências interpessoais. 

Atribuições - Tem como função organizar, administrar e supervisionar o 

desenvolvimento das atividades que assegurem a execução do curso e ações 

extensivas à formação profissional dos estudantes. Responsabilizar-se pela 

divulgação, na região, do curso durante o processo seletivo, buscar parcerias com 

empresas, órgãos públicos e outras instituições, acompanhar a frequência dos 

estudantes, identificando os motivos de faltas e evasões junto à Equipe de EaD 

Sistêmica, estudar e propor medidas que assegurem a melhoria da qualidade e 

da produtividade da Equipe e dos ambientes de EaD. Além disso, será o 

responsável pela implementação, gerenciamento e manutenção da Coordenação 

de Estágio. 

 

3. 10.3.2 Secretário (a) Escolar 

Perfil - De preferência, ser funcionário público concursado e possuir 

formação superior de graduação.  Possuir conhecimentos básicos de informática 

e experiência nas atividades de escrituração escolar, arquivo e expediente. 

Apresentar competência pessoal de liderança, comunicação, dinamismo, 

perseverança e competências interpessoais. 

Atribuições - Tem como função desenvolver as atividades de secretaria 

escolar através do Sistema de Controle Acadêmico eletrônico que será realizado 

através da web; manter atualizadas as pastas e registros individuais dos alunos; 
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efetuar a expedição de transferência e tramitação de quaisquer documentos, 

declarações, históricos escolares e outros documentos oficiais; efetuar o 

cadastramento de novos alunos no Sistema Eletrônico. 

 

4. 10.3.4 Tutor Presencial 

Perfil - Possuir formação superior e conhecimentos básicos de informática. 

Apresentar competência pessoal de liderança, comunicação, dinamismo, 

perseverança e competências interpessoais. 

Atribuições - Tem como função acompanhar os estudantes e dar suporte, 

presencialmente, aos ambientes de ensino-aprendizagem da escola para 

educação a distância. Deverá estar sempre com os estudantes nos ambientes de 

aprendizagem físicos, que são a sala de aula, laboratório, sala de orientação 

educacional e sala de leitura, estudos e pesquisa. Ele deve elaborar o 

planejamento da utilização dos ambientes para garantir que todos os estudantes 

tenham igualmente acesso às estruturas de EaD do polo. Será o responsável pelo 

atendimento dos estudantes nos polos e por meio de recursos tecnológicos de 

comunicação como telefone, fax, e-mail etc. 

 

5. 10.3.5 Técnico de Informática 

Perfil - Possuir curso técnico de informática de nível médio e experiência 

em manutenção de computadores. Apresentar competência pessoal de 

comunicação, dinamismo e perseverança.   

Atribuições - Tem como função acompanhar e supervisionar a 

manutenção preventiva, preditiva e corretiva dos equipamentos, máquinas e 

instalações eletrônicas e da operação de utilidades. Elaborar o planejamento da 

manutenção das máquinas, equipamentos e instalações estabelecendo as tarefas, 

os tempos e a frequência mais adequada aos processos operacionais dos 

mesmos visando garantir o perfeito funcionamento dos equipamentos de 

informática e eletrônicos.
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11 CERTIFICADOS E DIPLOMAS A SEREM EMITIDOS 

11.1 11.1 Diplomas 
 

O diploma será conferido ao estudante que concluir com êxito todos os 

períodos do curso, sendo-lhe conferido o título de técnico de nível médio com 

habilitação profissional de Técnico em Infraestrutura Escolar, do Eixo 

tecnológico Desenvolvimento Educacional e Social. 
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12 ANEXOS 

 

Anexo I - Ementário 

 
1º Período 
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Componente Curricular: INFORMÁTICA 
BÁSICA E APLICADA A EDUCAÇÃO 

Data de Implementação: 2013.2 

Período: 1º Carga Horária Relógio: Carga Horária Aula: 45h/a 

Componente Curricular: FUNDAMENTOS 
E PRÁTICAS DA EAD 

Data de Implementação: 2013.2 

Período: 1º Carga Horária Relógio: 
30h/r 

Carga Horária Aula: 30h/a 

Ementa 

 
O papel das tecnologias da informação e da comunicação nos processos de 
ensino e aprendizagem. Os principais aspectos e elementos constitutivos da 
educação a distância enquanto sistema de ensino. A educação a distância no 
contexto da sociedade contemporânea e o seu papel na ampliação das 
oportunidades de acesso à educação continuada. 

 

Bibliografia Básica 

 
ALVES, A - Moodle: estratégias pedagógicas e estudo de caso – Salvador: 
EDUNEB, 2009.   
CARNEIRO, Mára Lúcia Fernandes. Instrumentalização para o ensino a 
distância. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. 72 p. (Série Educação a 
Distância).   

Bibliografia Complementar 

 
JAEGER, Fernanda Pires & ACCORSSI, Aline. Tutoria em educação a distância.   
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45h/r 

Ementa 

Curso Básico de Informática. Descobertas e criações do homem na sua relação 
com a natureza e o trabalho. Industrialização no Brasil. O que é tecnologia. 
Tecnologias da Informação. Internet e acesso à tecnologia da informação no 
Brasil. Tecnologias e mercado de trabalho.  O que é informática.  A informática 
na formação do trabalhador.  Sistema operacional Windows XP.  Editor de texto 
Word XP.  Navegador Internet Explorer. Linux.  O editor de texto no KWord. 
Navegador Mozila Firefox. 

Bibliografia Básica 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação: 9394/96. Rio de Janeiro: Ed. 
Esplanada, 1998.   
BRASIL. Ministério Educação. Secretaria de Educação Básica. Informática 
básica/elaboração: João Kerginaldo Firmino do Nascimento Brasília: 
Universidade de Brasília, Centro de Educação a Distância, 2005. 

Bibliografia Complementar 

 
CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. Volume I, 8ª ed. São Paulo: Paz e 
Terra, 1999. 

   
 
 
 
 
 

Componente Curricular: PRODUÇÃO 
TEXTUAL NA EDUCAÇÃO ESCOLAR 

Data de Implementação: 2013.2 

Período: 1º Carga Horária Relógio: 
45h/r 

Carga Horária Aula: 45h/a 

Ementa 

 
Produção de textos. Leitura e compreensão de textos. Desenvolvimento da 
leitura e escrita em documentos oficiais educacionais. A arte de ler, de escrever 
e de comunicar. 

Bibliografia Básica 

 
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação: 9394/96. Rio de Janeiro: Ed. 
Esplanada, 1998. 
BRASIL. Ministério Educação. Secretaria de Educação Básica. Produção Textual 
na Educação Escolar / elaboração: Olga Freitas. Brasília: Universidade de 
Brasília, Centro de Educação a Distância, 2005. 

 

Bibliografia Complementar 

CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Todos os Textos: 
uma proposta de produção textual a partir de gêneros e projetos. São Paulo: 
Atual, 1998. 
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Componente Curricular: DIREITO 
ADMINISTRATIVO E DO TRABALHADOR 

Data de Implementação: 2013.2 

Período: 1º Carga Horária Relógio: 
45h/r 

Carga Horária Aula: 45h/a 

Ementa 

Conceitos fundamentais de Direito.  O mundo do trabalho. A Constituição 
Federal e a conquista da cidadania. Os direitos do trabalhador brasileiro.  
Elementos de Direito Administrativo. Os funcionários da educação como sujeitos 
de sua própria história. 
 

Bibliografia Básica 

 
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação: 9394/96. Rio de Janeiro: Ed. 
Esplanada, 1998.           
BRASIL. Ministério Educação. Secretaria de Educação Básica.  Direito 
Administrativo e do Trabalho/Walter Candido Borsato de Moraes. Brasília: 
Universidade de Brasília, Centro de Educação a Distância, 2005.    

Bibliografia Complementar 

 
MONLEVADE, João. Funcionários de Escolas Públicas: Educadores 
Profissionais ou Servidores Descartáveis? Brasília: IDEA, 1996.   
 

 
 
 
 
 
 
 

Componente Curricular: RELAÇÕES 
INTERPESSOAIS: abordagem psicológica 

Data de Implementação: 2013.2 

Período: 1º Carga Horária Relógio: 
45h/r 

Carga Horária Aula: 45h/a 

Ementa 

 
Processo de desenvolvimento humano: infância, adolescência, fase adulta e 
velhice. Relações e práticas pedagógicas educativas na escola. Relações 
interpessoais na perspectiva da construção coletiva na educação. 
Desenvolvimento afetivo e cognitivo. 

Bibliografia Básica 
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BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação: 9394/96. Rio de Janeiro: Ed. 
Esplanada, 1998. 
BRASIL. Ministério Educação. Secretaria de Educação Básica. Relações 
interpessoais: abordagem psicológica / Regina Lúcia Sucupira Pedrosa. Brasília: 
Universidade de Brasília, Centro de Educação a Distância, 2005.   

Bibliografia Complementar 

 
WALLON, H. Objetivos e métodos da psicologia. Lisboa: Estampa, 1975.   
 

 
 
 
 
 
 

Componente Curricular: PRÁTICA 
PROFISSIONAL I 

Data de Implementação: 2013.2 

Período: 1º Carga Horária Relógio: 
45h/r 

Carga Horária Aula: 45h/a 

Ementa 

 
Articulação entre a teoria desenvolvida no semestre com a prática profissional. 
Produção de relatório parcial do portfólio. 

Bibliografia Básica 

BARROS, A. P. Paes de. & LEHFELD, N.A. de Souza. Fundamentos de 
Metodologia: um guia para a iniciação científica. São Paulo. McGraw-Hill, 1986. 
   
CARVALHO, Maria Cecília M de. Construindo saber: técnicas de metodologia 
científica. Campinas. Papirus, 2ª ed, 1989. 
 

Bibliografia Complementar 

 
LAKATOS, Eva Maria & MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 
Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 3ª ed, 1991. 
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2º Período 
 

Componente Curricular: EDUCAÇÃO, 
SOCIEDADE E TRABALHO: abordagem 
sociológica da educação 

Data de Implementação: 
2013.2 

Período: 2º Carga Horária Relógio: 60h/r Carga Horária Aula: 60h/a 

Ementa 

 
A sociologia como resposta intelectual às transformações sociais resultantes da 
Revolução Industrial, do Industrialismo e da Revolução Francesa. Elementos e 
características do Funcionalismo e do Materialismo Dialético. Educação na 
perspectiva conservadora: o registro conservador de Émile Durkheim e a 
influência do pensamento liberal de John Dewey e da teoria do Capital Humano. 
Educação na perspectiva crítica: educação como reprodutora da estrutura de 
classes ou como espaço de transformação social. Reestruturação capitalista, 
reformas do Estado e o mundo do trabalho: o desenvolvimento das relações de 
trabalho na história da humanidade. A reestruturação do modo de produção 
capitalista. As reformas do Estado, o papel da escola e o compromisso social 
dos trabalhadores da educação. 

Bibliografia Básica 

 
ALTHUSSER, Louis. Os Aparelhos Ideológicos do Estado. Rio de Janeiro: Graal, 
1983. 
COSTA, Maria Cristina Castilho. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. 
São Paulo: Moderna, 1987. 
 

Bibliografia Complementar 

 
MOCHCOVITCH, Luna Galano. Gramsci e a Escola. São Paulo: Ática, 1988. 
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Componente Curricular: HOMEM, 
PENSAMENTO E CULTURA: abordagem 
filosófica e antropológica 

Data de Implementação: 2013.2 

Período: 2º Carga Horária Relógio: 
60h/r 

Carga Horária Aula: 60h/a 

Ementa 

 
Processo de construção da cidadania. Filosofia como instrumento de reflexão e 
prática. Ética, moral e política. O ambiente físico e social. Relações homem-
natureza. . Fundamentos da Educação Ambiental e sustentabilidade. Aspectos e 
valores culturais. Linguagem e comunicação. 

Bibliografia Básica 

 
ADORNO, Theodor W. Educação e emancipação. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1995. 
ALVES-MAZZOTTI, Alda Judith et all. Linguagens, espaços e tempos no ensinar 
e aprender. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 2ed. 
FURRIELA, Rachel Biderman. Democracia, Cidadania e Proteção do Meio 
Ambiente. São Paulo: Annablume, 2002. 

Bibliografia Complementar 
 

 
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 12ed. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 1999. 
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Componente Curricular: EDUCADORES 
E EDUCANDOS: tempos históricos 

Data de Implementação: 2013.2 

Período: 2º Carga Horária Relógio: 
45h/r 

Carga Horária Aula: 45h/a 

Ementa 

A educação e a escola através dos processos históricos. A construção, 
organização e o significado das instituições escolares. Educação e ensino. 
Funções da escola na sociedade capitalista. As relações entre classes sociais e 
educação. Processos educativos: continuidades e descontinuidades. 
Movimentos sociais de mudanças e de resistência. Diversidade étnico-cultural e 
étnico-racial: homens e mulheres sujeitos históricos. Conceito e Classificação de 
Necessidades Especiais e acessibilidade. Políticas públicas e minorias. 
Governo, mercado e educação. 

Bibliografia Básica 

 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia - saberes necessários à prática 
educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 
MONLEVADE, João; SILVA, Maria Abádia. Quem manda na educação no Brasil. 
Brasília: Idea, 2001.   
ARRUDA, Jorge. Educando pela diversidade afrobrasileira e africana. João 
Pessoa: Dinâmica, 2006; BRASIL. Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988.   
    
BIANCHETTI, L.; FREIRE, I. M. Um olhar sobre a diferença: interação, trabalho 
e cidadania. Campinas, SP: Papirus, 1998. (Série Educação Especial). 
 

Bibliografia Complementar 

 
BENEVIDES, Maria Victória. Cidadania e direitos humanos. In: Cadernos de 
pesquisa. São Paulo: Cortez, n. 104, jul. 1989.   
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Componente Curricular: TEORIA DO 
ESPAÇO EDUCATIVO 

Data de Implementação: 2013.2 

Período: 2º Carga Horária Relógio: 
45h/r 

Carga Horária Aula: 45h/a 

Ementa 

 
Conceito de espaço.  História dos espaços escolares como expressão de 
diferentes culturas e pedagogias. Espaço natural, espaço arquitetônico e espaço 
educativo. O colégio jesuítico nas cidades e nas missões. O espaço escolar na 
educação pombalina. Os prédios escolares do Império e da Primeira República. 
O enxugamento dos espaços escolares nas décadas de massificação: salas de 
aula e dependências administrativas. O papel dos funcionários em cada modelo 
de escola. O currículo como modelador dos espaços: salas-ambiente. Educação 
e entorno socioambiental. Teorias de manutenção da qualidade material das 
edificações e dos equipamentos. 

Bibliografia Básica 

 
ACIOLI, J. L. Física básica para arquitetura. Brasília: Editora da Universidade de 
Brasília, 1994. 
BERNSTEIN, Basil. A estruturação do discurso pedagógico: classe, códigos e 
controle. Petrópolis: Editora Vozes, 1990. 
 

Bibliografia Complementar 

 
CASTANHO, C. A. Dicionário universal das idéias. São Paulo: Editora Meca 
Ltda., 2002. 
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Componente Curricular: MEIO 
AMBIENTE, SOCIEDADE E EDUCAÇÃO 

Data de Implementação: 2013.2 

Período: 2º Carga Horária Relógio: 
45h/r 

Carga Horária Aula: 45h/a 

Ementa 

 
Noções básicas de ecologia, meio ambiente e sua preservação. Contribuições 
da física, química e biologia. Equilíbrio ecológico. A ocupação da natureza do 
território brasileiro e do município pelo homem em suas atividades econômicas: 
os impactos ambientais. Educação escolar e meio ambiente.  Preservação dos 
mananciais hídricos. Manejo do lixo na comunidade e na escola. 
Desenvolvimento social e ambiental. 

Bibliografia Básica 

BRASIL. COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO FEDERAL DE MEIO AMBIENTE. 
Brasília: Ibama, 1992. 
VIOLA, Eduardo; LEIS, Hector. Evolução das políticas ambientais no Brasil, 
1971-1991: do bissetorialismo preservacionista para o multissetorialismo 
orientado para o desenvolvimento sustentável. In: HOGAN, J.; VIEIRA, P.F. 
(orgs.) Dilemas do socioambientalismo e desenvolvimento sustentável. 
Campinas: Unicamp, 1995. 

Bibliografia Complementar 

BRASIL. COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO. Nosso futuro comum. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 
Vargas, 1988. 
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Componente Curricular: PRÁTICA 
PROFISSIONAL II 

Data de Implementação: 2013.2 

Período: 2º Carga Horária Relógio: 
60h/r 

Carga Horária Aula: 60h/a 

Ementa 

Articulação entre a teoria desenvolvida no semestre com a prática profissional. 
Produção de relatório parcial do portfólio. 
 

Bibliografia Básica 

 
BARROS, A. P. Paes de. & LEHFELD, N.A. de Souza. Fundamentos de 
Metodologia: um guia para a iniciação científica. São Paulo. McGraw-Hill, 1986. 
    
CARVALHO, Maria Cecília M de. Construindo saber: técnicas de metodologia 
científica. Campinas. Papirus, 2ª ed., 1989. 
 

Bibliografia Complementar 

 
CERVO, Amando Luiz & BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia Científica. 4ª ed. 
São Paulo: MAKRON, 1996. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º Período 
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Componente Curricular: FUNCIONÁRIOS 
DE ESCOLAS: cidadãos, educadores, 
profissionais e gestores   

Data de Implementação: 2013.2 

Período: 3º Carga Horária Relógio: 
60h/r 

Carga Horária Aula: 60h/a 

Ementa 

Ética profissional e cidadania. Os funcionários da escola no contexto da 
educação escolar. Papel social da escola e as funções educativas não-docentes: 
prática integrada, profissionalismo e prática social. Relação entre os funcionários 
e a estrutura e operação das etapas e modalidades da educação básica: 
legalidade e realidade. Papel dos funcionários na elaboração e na execução da 
proposta pedagógica e da gestão democrática das escolas e dos sistemas de 
ensino. 

Bibliografia Básica 

 
BARROSO, João. O reforço da autonomia das escolas e a flexibilização da 
gestão escolar em Portugal. In: FERREIRA, Naura S. Carapeto (org.). Gestão 
democrática da educação: atuais tendências, novos desafios. São Paulo: Cortez, 
1998.   
BITTAR, Mariluce; OLIVEIRA, João Ferreira. Gestão e Políticas da educação. 
Rio de Janeiro: DP&A, 2004.   
DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos Humanos e Cidadania. São Paulo: Moderna, 
2001. 
 
COVRE, Maria de Lourdes Manzini. O que é cidadania. Coleção Primeiros 
Passos. São Paulo: Brasiliense, 1995. 
 
SÁ, Antônio L. de. Ética Profissional. 9 e. São Paulo: Atlas, 2012. 
 

Bibliografia Complementar 

 
BUSSMAN, Antônia Carvalho. O projeto político-pedagógico e a gestão da 
escola. In: VEIGA, Ilma Passos Alencastro(org.). Projeto político-pedagógico da 
escola: uma construção possível. 7. ed. Campinas, SP: Papirus, 1998. 
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Componente Curricular: GESTÃO DA 
EDUCAÇÃO ESCOLAR 

Data de Implementação: 2013.2 

Período: 3º Carga Horária Relógio: 
60h/r 

Carga Horária Aula: 60h/a 

Ementa 

Administração e gestão da educação: concepções, escolas e abordagens. A 
gestão da educação: fundamentos e legislação. Reforma do Estado brasileiro e 
a gestão escolar. Gestão, descentralização e autonomia. Gestão democrática: 
fundamentos, processos e mecanismos de participação e de decisão coletivos. 

Bibliografia Básica 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Imprensa 
Oficial, 1999.   
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação: 9394/96. Rio de Janeiro: Ed. 
Esplanada, 1998.     
 

Bibliografia Complementar 

 
BITTAR, Mariluce; OLIVEIRA, João Ferreira. Gestão e Políticas políticas da 
educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2004.   
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Componente Curricular: HIGIENE E 
SEGURANÇA NAS ESCOLAS 

Data de Implementação: 2013.2 

Período: 3º Carga Horária Relógio: 
60h/r 

Carga Horária Aula: 60h/a 

Ementa 

A higiene como expressão material da saúde humana.  Construção social do 
conceito de higiene e de sua realidade na escola. Cidade limpa, bairro limpo, 
escola limpa. O uso higiênico dos espaços escolares. O uso da água como bem 
escasso da natureza, da comunidade e da escola. Hábitos de higiene dos 
estudantes e limpeza do ambiente escolar. Coleta seletiva de lixo. O papel do 
funcionário como gestor da limpeza e higiene na escola. Conceitos de 
segurança. Relações sociais e educativas na comunidade e na escola: 
separação e integração. Cidade segura, bairro seguro, escola segura. 
Segurança no interior da escola: o funcionário como agente repressor ou 
mediador de conflitos. O adolescente infrator e a reeducação. O Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 

Bibliografia Básica 

LUCINDA, M. da Consolação; NASCIMENTO, M. das Graças; CANDAU, Vera M. 
Escola e violência. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 1999. 
SILVA, Golbery do Couto. Geopolítica do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 
1967.   
 

Bibliografia Complementar 

ABRAMOVAY, Miriam. Escola e violência. Universidade Católica de Brasília: 
Unesco, 2003. 
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Componente Curricular: TÉCNICAS DE 
CONSTRUÇÃO I 

Data de Implementação: 2013.2 

Período: 3º Carga Horária Relógio: 
60h/r 

Carga Horária Aula: 60h/a 

Ementa 

 
Construção como aplicação de materiais e de suas relações com a 
sustentabilidade ambiental. Arquitetura, engenharia civil e educação.  Evolução 
histórica das construções: na Europa, na América pré-colombiana, no Brasil 
colonial, independente e moderno. Leitura e desenho de projetos. 
Especificações escolares. Leitura de plantas de prédios escolares. Papel do 
funcionário quanto à construção, conservação e manutenção física dos prédios 
escolares. Qualidade e segurança. 

Bibliografia Básica 

 
ABNT. NBR 9050/2004: acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2004. 97p. 
FNDE/MEC. Subsídios para elaboração de projetos e adequação de edificações 
escolares. Brasília: FNDE/MEC, 2002. v. 1. 207p. 

 

Bibliografia Complementar 

 

TEIXEIRA, Anísio. Plano de construções escolares para Brasília. RBEP – 
Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Rio de Janeiro, v. 35, n. 81, p. 195-
199, jan./mar. 1961. 
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Componente Curricular: PRÁTICA 
PROFISSIONAL III 

Data de Implementação: 2013.2 

Período: 3º Carga Horária Relógio: 
75h/r 

Carga Horária Aula: 75h/a 

Ementa 

Articulação entre os conteúdos desenvolvidos e aprendidos no semestre. 
Produção de relatório parcial do portfólio e orientações para a elaboração do 
relatório final. Fundamentos da segurança do trabalho. 

Bibliografia Básica 

BARROS,  A.P. Paes de. & LEHFELD, N.A. de Souza. Fundamentos de 
Metodologia: um guia para a iniciação científica.São Paulo.McGraw-Hill,1986. 
BASTOS, Cleverson Leite: KELLER, Vicente. Aprendendo a Aprender – Intridução 
à Metodologia Científica.Petrópolis: Editora Vozes, 10ª ed, 1998. 
CARVALHO, Maria Cecília M de. Construindo saber: técnicas de metodologia 
científica. Campinas.Papirus, 2ª ed., 1989. 
FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. Introdução de Francisco C. 
Weffort. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1967, 150p. 
LUNGARZO, Carlos. O que é ciência? São Paulo Editora Brasiliense, 1989. 
__________ Pedagogia do Oprimido (manuscrito em português de 1968). 
Publicado com prefácio de Ernani Maria Flori. Rio de Janeiro, paz e Terra, 1970, 
218p. 
SKEFF, Alvisto. O,prazer de escrever. Fortaleza: Geração 2000, 1993. 

Bibliografia Complementar 

CERVO 
CERVO, Amando Luiz & BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia Científica. 4ª ed. 
São Paulo: MAKRON, 1996. 
GADOTTI, Moacir. Concepção dialética da educação: um estudo introdutório. 15. 
ed. São Paulo: Cortez, 2006. 
LAKATOS, EVA Maria & MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 
Metodologia Científica. São paulo: Atlas, 3ª ed., 1991. 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: 
Cortez, 20ª ed.,1996. 
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4º Período 

 

Componente Curricular: 
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E 
SANITÁRIOS 

Data de Implementação: 2013.2 

Período: 4º Carga Horária Relógio: 
60h/r 

Carga Horária Aula: 60h/a 

Ementa 

 
O planeta água. Captação, distribuição e consumo de água nas escolas. Acesso 
à água potável. Bebedouros e refrigeradores: estrutura, funcionamento e 
reparos.  Equipamentos hidrosanitários nas cozinhas, cantinas e sanitários. 
Leitura de plantas dos projetos hidrosanitários.  Estrutura e funcionamento da 
rede de esgotamento sanitário, próprio ou integrado à cidade. Prática de reparos 
nos equipamentos hidráulicos e sanitários. 

Bibliografia Básica 

 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5626: Instalações 
prediais de água fria. Rio de Janeiro, 1998. 
CREDER, H. Instalações hidráulicas e sanitárias. Rio de Janeiro: Livros Técnicos 
e Científicos Editora Ltda., 1998. 
 

Bibliografia Complementar 

 
MELO, V. O. ; AZEVEDO NETTO, J. M. Instalações Prediais Hidráulico-
Sanitárias. São Paulo: Editora Edgard Blucher Ltda.,2000. 
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Componente Curricular: 
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E 
ELETRÔNICOS 

Data de Implementação: 2013.2 

Período: 4º Carga Horária Relógio: 
60h/r 

Carga Horária Aula: 60h/a 

Ementa 

 
Eletricidade como fonte de energia. Fundamentos teóricos e aplicações na 
escola. Iluminação de ambientes externos e internos ao prédio escolar. 
Equipamentos e gasto de energia: estrutura e funcionamento. Ventilação e 
condicionamento artificiais do ar. Instalações elétricas.  Manutenção e reparo de 
instalações e equipamentos. Aparelhos eletrônicos: manuseio, manutenção e 
reparos. Progresso científico e impacto ambiental da produção de energia. 

Bibliografia Básica 

 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5410 – Instalações 
Elétricas de Baixa Tensão. Rio de Janeiro, 2004. 
CREDER, H. Instalações elétricas. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos 
Editora Ltda., 1991. 
 

Bibliografia Complementar 

 
EDIFÍCIOS INADEQUADOS. Revista Téchne, n. 33, mar./abr. 1998. 
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Componente Curricular: 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
DIDÁTICOS 

Data de Implementação: 2013.2 

Período: 4º Carga Horária Relógio: 
60h/r 

Carga Horária Aula: 60h/a 

Ementa 

Conceitos básicos de Didática e Metodologias do ensino na educação básica. 
Equipamentos e materiais de creches e de pré-escolas. Equipamentos e materi-
ais nos processos de alfabetização. Equipamentos e materiais no ensino funda-
mental e médio: do quadro de giz aos recursos específicos modernos. Equipa-
mentos e recursos específicos para portadores de necessidades educacionais 
especiais.  Papel do técnico em sua relação com professores e estudantes.   
 

Bibliografia Básica 

BRASIL. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. 
Brasília: MEC/Seesp, 2001. 
_______. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Parecer CEB 
15/98. Câmara de Educação Básica, 1998. 
_______. Proposta Curricular para Educação de Jovens e Adultos: segundo 
segmento do ensino fundamental. Brasília: MEC/SEF, 2002 
_______. Parâmetros Curriclares Nacionais, 3o e 4o ciclos do Ensino 
Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
 

Bibliografia Complementar 

 
CEDAC. Livro do diretor: espaços & pessoas. São Paulo: Cedac/MEC, 2002. 
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Componente Curricular: TÉCNICAS DE 
CONSTRUÇÃO II 

Data de Implementação: 
2013.2 

Período: 4º Carga Horária Relógio: 60h/r Carga Horária Aula: 60h/a 

Ementa 

Prática elementar de construções e reformas: alicerces, vigas, pilares, ferragens, 
paredes, rebocos, azulejos, pisos, pintura, impermeabilizações, cercados e muros. 
Instalações elétricas e hidrosanitárias adaptadas às especificações escolares. 
Construção e manutenção de quadros de giz. Orçamentação e custos de 
construções. 
 

Bibliografia Básica 

CIMENTO E AREIA. Revista Eletrônica de Divulgação e Popularização da Cultura 
Arquitetônica e do Conhecimento Técnico sobre Construção. 
  
FNDE/MEC. Subsídios para elaboração de projetos e adequação de edificações 
escolares. Brasília: FNDE/MEC, 2002. v. 1. 207p. 
 

Bibliografia Complementar 

 
TEIXEIRA, Anísio. Plano de construções escolares para Brasília. RBEP – Revista 
Brasileira de Estudos Pedagógicos, Rio de Janeiro, v. 35, n. 81, p. 195-199, 
jan./mar. 1961. 
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Componente Curricular: PRÁTICA 
PROFISSIONAL IV 

Data de Implementação: 2015.1 

Período: 4º Carga Horária Relógio: 
75h/r 

Carga Horária Aula: 75h/a 

Ementa 

 
Articulação entre os conteúdos desenvolvidos e aprendidos no semestre. 
Produção de relatório parcial do portfólio e elaboração do relatório final. 
Fundamentos da segurança do trabalho. 

Bibliografia Básica 

BARROS, A. P. Paes de. & LEHFELD, N.A. de Souza. Fundamentos de 
Metodologia: um guia para a iniciação científica. São Paulo. McGraw-Hill, 1986. 
    
CARVALHO, Maria Cecília M de. Construindo saber: técnicas de metodologia 
científica. Campinas. Papirus, 2ª ed., 1989. 
 
FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. Introdução de Francisco 
C. Weffort. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1967, 150p. 
______________ Pedagogia do Oprimido (manuscrito em português de 1968). 
Publicado com prefácio de Ernani Maria Flori. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 
1970,218p. 
______________ Extensão ou Comunicação? Prefácio de Jacques Chonchol e 
tradução de Rosiska Darcy de Oliveira. Rio de Janeiro. Paz e Terra, 1971, 93p. 
______________ & HORTON, Myles. Nós fazemos o caminho caminhando. 
Petrópolis, Vozes, 2000. 

Bibliografia Complementar 

GADOTTI, Moacir. Concepção dialética da educação: um estudo introdutório. 15. 
ed. São Paulo: Cortez, 2006. 
ANDREY, Maria Amália; et al. Para compreender a ciência: uma perspectiva 
histórica. 14 ed. Rio de Janeiro: Espaço e Tempo, 2004 – 436 pág. 
ANDRÉ, Marli (Org.). O papel da pesquisa na formação e na prática dos 
professores. São Paulo: Papirus, 2001 – 143 pág. - 4ª ed. 
LAKATOS, Eva Maria & MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 
Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 3ª ed., 1991. 
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13 REFERÊNCIAS 

 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educa-

ção Nacional. 

Lei nº 10.098 - de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critérios 

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência 

ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 

Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais 

- Libras e dá outras providências. 

Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003 - Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir 

no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e 

Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências. 

Lei nº 10.741, de 01 de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso. 

Constituição Federal da República Federativa do Brasil, 2008. 

Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezem-

bro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabe-

lece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da 

rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e 

Indígena”. 

Lei nº 11.741, de 16 de julho de 2008. Altera dispositivos da Lei 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 

para redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da educação profissional 

técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e da educação 

profissional e tecnológica. 

Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Dispõe sobre o estágio de estudan-

tes; altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº 9.394, de 
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20 de dezembro de 1996; revoga as Leis nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 

8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, e o art. 6nº da Medida Provisória nº 2.164-41, de 24 de 

agosto de 2001; e dá outras providências. 

Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009. Dispõe sobre o atendimento da alimen-

tação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação 

básica; altera as Leis nos 10.880, de 9 de junho de 2004, 11.273, de 6 de feverei-

ro de 2006, 11.507, de 20 de julho de 2007; revoga dispositivos da Medida Provi-

sória no 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, e a Lei no 8.913, de 12 de julho de 

1994; e dá outras providências. 

Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. 

Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010. Institui o Estatuto da Igualdade Racial; 

altera as Leis nos 7.716, de 5 de janeiro de 1989, 9.029, de 13 de abril de 1995, 

7.347, de 24 de julho de 1985, e 10.778, de 24 de novembro de 2003. 

Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004. Regulamenta o § 2º do art. 36 e os 

Arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Di-

retrizes e Bases da Educação Nacional, e dá outras providências. 

Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis nos 10.048, 

de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que 

especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais 

e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 

Decretos nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005. Regulamenta o art. 80 da Lei no 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da edu-

cação nacional. 
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Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei no 10.436, de 

24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o 

art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000. 

Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro de 2007. Institui o Sistema Escola Técnica 

Aberta do Brasil – e.Tec Brasil. 

Decreto nº 7.589, de 26 de outubro de 2011. Institui a Rede e-Tec Brasil e revo-

ga o Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro de 2007. 

Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007. Altera dispositivos dos Decretos 

nos 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, e 5.773, de 9 de maio de 2006, que dispõe sobre o exercício 

das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação 

superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de 

ensino. 

Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008. Dispõe sobre o atendimento edu-

cacional especializado, regulamenta o parágrafo único do art. 60 da Lei no 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, e acrescenta dispositivo ao Decreto no 6.253, de 13 

de novembro de 2007. (Revogado pelo Decreto nº 7.611/ 2011, mas citado no Pa-

recer CNE/CEB nº 11/2012). 

Decreto nº 6.872, de 4 de junho de 2009. Aprova o Plano Nacional de Promoção 

da Igualdade Racial - PLANAPIR, e institui o seu Comitê de Articulação e Monito-

ramento. 

Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção Internacio-

nal sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, 

assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. 

Decreto nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009. Institui o Programa Nacional de 

Direitos Humanos. 

Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011. Dispõe sobre a educação espe-

cial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências. 
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Parecer CNE/CEB nº 17/97. Estabelece as Diretrizes Operacionais para a Edu-

cação Profissional em nível nacional. 

Parecer CNE/CEB nº 16/99. Trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Profissional de Nível Técnico. 

Parecer CNE/ CEB nº 17, de 03 de Julho de 2001. Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica. 

Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 2001. Institui Diretrizes Nacio-

nais para a Educação Especial na Educação Básica. 

Parecer CNE/CEB nº 35 de 05 de novembro de 2003. Normas para a organiza-

ção e realização de estágio de alunos do Ensino Médio e da Educação Profissio-

nal. 

Resolução CNE/CEB nº 1, de 21 de Janeiro de 2004. Estabelece Diretrizes Na-

cionais para a organização e a realização de Estágio de alunos da Educação Pro-

fissional e do Ensino Médio, inclusive nas modalidades de Educação Especial e 

de Educação de Jovens e Adultos. 

Parecer CNE/CEB nº 39/2004. Aplicação do Decreto nº 5.154/2004 na Educação 

Profissional Técnica de nível médio e no Ensino Médio. 

Parecer CNE/CEB nº 40/2004. Trata das normas para execução de avalia-

ção,  reconhecimento e  certificação de estudos previstos no Artigo 41 da Lei nº 

9.394/96 (LDB). 

Parecer CNE/CP nº 03, de 10 de março de 2004. Diretrizes Curriculares Nacio-

nais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

Resolução nº 1, de 17 de junho de 2004. Institui Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 
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Resolução CNE/CEB nº 1, de 3 de Fevereiro de 2005. Atualiza as Diretrizes 

Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação para o En-

sino Médio e para a Educação Profissional Técnica de nível médio às disposições 

do Decreto nº 5.154/2004. 

Resolução nº 2, de 4 de abril de 2005. Modifica a redação do § 3º do artigo 5º 

da Resolução CNE/CEB nº 1/2004, até nova manifestação sobre estágio 

supervisionado pelo Conselho Nacional de Educação. 

Resolução do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso nº 16, de 20 de junho 

de 2008. Dispõe sobre a inserção nos currículos mínimos nos diversos níveis de 

ensino formal, de conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito 

e à valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conheci-

mentos sobre a matéria. 

Parecer CNE/CEB nº 11, de 12 de junho de 2008. Proposta de instituição do 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio. 

Resolução CNE/CEB nº 3, de 9 de julho de 2008. Dispõe sobre a instituição e 

implantação do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio. 

Resolução CNE/CEB nº 3, de 9 de julho de 2008. Dispõe sobre a instituição e 

implantação do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio. 

Parecer CNE/CEB nº 7, de 07 de abril de 2010. Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Básica. 

Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010. Define Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Básica. 

Parecer CNE/CEB nº 5, de 05 de maio de 2011. Institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio. 

Resolução CNE/ CEB nº 2, de 30 de janeiro de 2012. Define Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. 
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Parecer CNE/CEB nº 3, de 26 de janeiro de 2012. Trata da atualização do Catá-

logo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio. 

Resolução nº 4, de 6 de junho de 2012. Dispõe sobre a alteração na Resolução 

CNE/CEB nº 3, de 6 de junho de 2008, definindo a nova versão do Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio. 

Parecer CNE/CEB nº 11, de 9 de maio de 2012. Dispõe sobre as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 

Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de setembro de 2012. Define Diretrizes Curri-

culares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 

Parecer CNE/CEB nº 12, de 10 de maio de 2012.  Diretrizes Operacionais para a 

oferta de Educação a Distância (EAD), em regime de colaboração entre os 

sistemas de ensino. 

Parecer CNE/CP nº 14, de 6 de junho de 2012. Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Ambiental. 

Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012. Estabelece as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. 

Parecer CNE/CP nº 8 de 06 de março de 2012. Dispõe sobre as Diretrizes Na-

cionais para a Educação em Direitos Humanos. 

Resolução nº 01, de 30 de maio de 2012. Estabelece Diretrizes Nacionais para a 

Educação em Direitos Humanos. 
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ANEXOS 
 
Anexo I – Portaria nº 716/2013-GR - Designa a colaboradora Francisca Neide 
Pereira, CPF: 805.088.208-04 como a coordenadora Geral do Profuncionário do 
Programa E-Tec Brasil. 
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