
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
 TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

 PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TÉCNICO 

 EM INFRAESTRUTURA ESCOLAR 

 SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO 

 EIXO TECNOLÓGICO: DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL 

 MODALIDADE: A DISTÂNCIA 

 FORMA: SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO 

 Cuiabá - MT 

 Novembro - 2022 

 PPC  aprovado  pela  Resolução  CONSEPE  nº  033/2022  e  homologado  pela  Resolução  CONSUP  nº 

 104/2022. Autorização de funcionamento aprovada pela Resolução nº 038/2022. 

 1 



 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

 TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

 Presidente da República 
 Jair Messias Bolsonaro 

 Ministro da Educação 
 Victor Godoy Veiga 

 Secretário de Educação Profissional e Tecnológica 
 Tomás Dias Sant’Ana 

 Reitor do Ins�tuto Federal de Mato Grosso 
 Júlio César dos Santos 

 Pró-Reitora de Ensino 
 Luciana Maria Klamt 

 Diretor de Educação Profissional Técnica de Ensino Médio 
 Lucas Santos Café 

 Chefe do Centro de Referência da Educação a Distância 
 Larissa Mendes Medeiros Taques 

 Coordenadora do Projeto IFMT Profuncionário 
 Caroline Mar�ns Ojeda 

 Coordenadora do Curso de Infraestrutura Escolar 
 Edivanete Márcia Nogueira de Andrade 

 PPC  aprovado  pela  Resolução  CONSEPE  nº  033/2022  e  homologado  pela  Resolução  CONSUP  nº 

 104/2022. Autorização de funcionamento aprovada pela Resolução nº 038/2022. 



 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
 TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

 Comissão de Elaboração do PPC 

 PORTARIA 2265/2022 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT 

 Caroline Mar�ns Ojeda 

 Edivanete Márcia Nogueira de Andrade 

 Hellen Clair Garcez Nabuco 

 Reginaldo Hugo Szezupior dos Santos 

 Thiago Augusto de Oliveira Marinho Ferreira 

 Daisy Mirian Antonello 

 Elizabeth da Cunha Filha 

 Marilane Alves Costa 

 Maria Anunciata Fernandes 

 PPC  aprovado  pela  Resolução  CONSEPE  nº  033/2022  e  homologado  pela  Resolução  CONSUP  nº 

 104/2022. Autorização de funcionamento aprovada pela Resolução nº 038/2022. 

 3 



 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
 TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

 SUMÁRIO 

 APRESENTAÇÃO  6 
 Caracterís�cas do Curso  8 

 ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CURSO  9 

 PERFIL INSTITUCIONAL  11 
 A Educação a distância no IFMT  12 

 JUSTIFICATIVA  1  4 

 OBJETIVOS  1  5 
 Obje�vo Geral  1  6 
 Obje�vos Específicos  1  7 

 DIRETRIZES  17 

 REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO  2  0 

 PÚBLICO-ALVO  2  0 

 MATRÍCULA  2  1 
 Trancamento, Cancelamento e Desligamento de Matrícula  2  2 
 Transferência  2  2 

 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO  2  3 

 ATUAÇÃO PROFISSIONAL  2  3 

 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  2  4 
 Matriz  Curricular  –  Curso  Técnico  em  Infraestrutura  Escolar  Subsequente  ao  Ensino 
 Médio  25 

 DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES CURRICULARES  27 

 METODOLOGIA  3  0 
 Metodologia das a�vidades a distância  32 

 AVALIAÇÃO  32 

 PPC  aprovado  pela  Resolução  CONSEPE  nº  033/2022  e  homologado  pela  Resolução  CONSUP  nº 

 104/2022. Autorização de funcionamento aprovada pela Resolução nº 038/2022. 

 4 



 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
 TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

 Revisão da Avaliação, Avaliação em Segunda Chamada e Prova Final  35 

 APROVEITAMENTO DE ESTUDOS  36 

 CERTIFICADOS E DIPLOMAS  37 

 SISTEMA DE AVALIAÇÃO E PLANO DE MELHORIA DO CURSO  37 

 ATENDIMENTO AO DISCENTE  38 

 ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO  39 

 QUADRO DE SERVIDORES  40 

 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS  41 
 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)  41 

 BIBLIOTECA  42 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  43 

 PPC  aprovado  pela  Resolução  CONSEPE  nº  033/2022  e  homologado  pela  Resolução  CONSUP  nº 

 104/2022. Autorização de funcionamento aprovada pela Resolução nº 038/2022. 

 5 



 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
 TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

 1.  APRESENTAÇÃO 

 O  presente  documento  refere-se  ao  Projeto  Pedagógico  do  Curso  Técnico  em 

 Infraestrutura  Escolar,  subsequente  ao  Ensino  Médio,  eixo  tecnológico  Desenvolvimento 

 Educacional  e  Social,  curso  do  Projeto  IFMT  Profuncionário,  e  tem  como  proposta 

 contextualizar  e  definir  as  diretrizes  pedagógicas  para  esse  curso  no  âmbito  do  Ins�tuto 

 Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Mato  Grosso  (IFMT)  -,  na  modalidade  de 

 educação à distância. 

 A  primeira  oferta  do  curso  de  Infraestrutura  Escolar  surgiu  a  par�r  do  Programa  de 

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

 Público  (PROFUNCIONÁRIO),  ação  de  uma  polí�ca  do  Governo  Federal  que  abrangeu  todo  o 

 país.  O  PROFUNCIONÁRIO  �nha  por  obje�vo  promover,  por  meio  da  educação  a  distância,  a 

 formação  profissional  técnica  de  funcionários  que  atuam  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.º  1.547,  de  24  de  outubro  de  2011.  Em  virtude  de 

 mudanças  ocorridas  no  Profuncionário  e  da  descon�nuidade  do  Programa  por  parte  do 

 Governo  Federal,  o  Ins�tuto  Federal  de  Mato  Grosso  decidiu  elaborar  esse  novo  PPC  no 

 formato  de  oferta  própria  ins�tucional,  em  que  a  carga  horária  do  curso  será  desenvolvida  no 

 campo de atuação desses profissionais. 

 Trata-se  de  uma  ação  em  parceria  com  o  Governo  de  Mato  Grosso  e  com  municípios 

 do  Estado  e  que  terá  os  19  Campi  do  Ins�tuto  como  Campi  ofertantes.  O  Projeto  tem  por 

 obje�vo  promover,  por  meio  da  educação  a  distância,  a  formação  profissional  técnica  em 

 nível  médio  de  funcionários  que  atuam  nos  sistemas  de  ensino  da  educação  básica  pública 

 municipal e estadual. 

 Estão  presentes  como  marco  orientador  dessa  proposta,  a  Lei  Nº  9.394/1996  (LDB) 

 e  a  Resolução  CNE/CP  nº  1/2021,  que  define  as  diretrizes  curriculares  nacionais  gerais  para  a 
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 educação  profissional  e  tecnológica.  O  curso  está  estruturado  considerando  o  Catálogo 

 Nacional  de  Cursos  Técnicos  (CNCT),  4ª  edição,  e  baseia-se  nos  fundamentos  filosóficos  da 

 prá�ca  educa�va,  numa  perspec�va  progressista  e  transformadora,  nos  princípios 

 norteadores  da  modalidade  da  educação  profissional  e  tecnológica  brasileira,  explicitados  na 

 LDB  nº.  9.394/1996,  atualizada  pela  Lei  nº.  11.741/2008;  pelo  Decreto  nº  9.057/2017,  que 

 regulamenta  o  ar�go  80  da  LDB,  estabelecendo  as  diretrizes  e  bases  da  educação  nacional, 

 considerando  a  educação  a  distância  uma  modalidade  educacional;  pelo  Decreto  nº 

 5.154/2004,  que  Regulamenta  o  §  2  º  do  art.  36  e  os  arts.  39  a  41  da  LDB,  bem  como  nas 

 resoluções  e  decretos  que  norma�zam  a  Educação  Profissional  Técnica  de  Nível  Médio  do 

 Sistema  Educacional  Brasileiro  e  demais  referenciais  curriculares  per�nentes  a  essa  oferta 

 educacional. 

 É  preciso  enfa�zar  ainda  que  o  curso  busca  contemplar  a  meta  07  do  Plano  Nacional 

 da  Educação,  uma  vez  que  procura  contribuir  para  fomentar  a  qualidade  da  educação  básica 

 em  todas  as  etapas  e  modalidades,  com  melhoria  do  fluxo  escolar  e  da  aprendizagem.  Na 

 mesma  medida,  contribuir  com  a  meta  15  deste  mesmo  Plano,  no  tocante  à  formação 

 específica de nível superior de docentes na educação básica. 

 A  missão  de  “educar  para  a  vida  e  para  o  trabalho”  do  IFMT  se  traduz  na 

 compreensão  da  educação  como  uma  prá�ca  social  transformadora,  as  quais  se  materializam 

 na  função  social  desta  ins�tuição,  que  se  compromete  a  promover  formação  humana 

 integral  por  meio  de  uma  proposta  de  educação  profissional  e  tecnológica  que  ar�cule 

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

 crí�co-reflexivo  com  competência  técnica  e  e�camente  comprome�do  com  as 

 transformações da realidade na perspec�va da igualdade e da jus�ça social. 

 A  educação  profissional  técnica  de  nível  médio  tem  por  finalidade  formar  técnicos 

 para  atuarem  nos  diferentes  processos  de  trabalho  relacionados  aos  eixos  tecnológicos,  com 

 especificidade  em  uma  habilitação  técnica  reconhecida  pelos  órgãos  oficiais  e  profissionais 
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 de  modo  a  garan�r  padrões  de  qualidade  correlatos  aos  demais  cursos  técnicos  no  que  se 

 refere  ao  tempo  de  duração,  à  ar�culação  entre  as  bases  cien�ficas  e  tecnológicas,  às 

 a�vidades  prá�cas,  bem  como  à  organização  curricular  centrada  na  perspec�va  da 

 interdisciplinaridade. 

 Este  documento  apresenta  os  pressupostos  teóricos,  metodológicos  e  didá�co- 

 pedagógicos  estruturantes  da  proposta  do  curso  em  conjunto  com  o  Projeto  Pedagógico 

 Ins�tucional  e  em  consonância  com  o  Catálogo  Nacional  de  Cursos  Técnicos  (CNCT), 

 aprovado  pelo  Conselho  Nacional  de  Educação  (CNE).  Em  todos  os  elementos,  estarão 

 explicitados  princípios,  categorias  e  conceitos  que  materializarão  o  processo  de  ensino  e  de 

 aprendizagem des�nados a todos os envolvidos nesta práxis pedagógica. 

 1.1.  Caracterís�cas do Curso 

 DENOMINAÇÃO DO CURSO: Técnico em Infraestrutura Escolar 

 CLASSIFICAÇÃO: Subsequente ao Ensino Médio; 

 MODALIDADE: a distância; 

 EIXO TECNOLÓGICO: Desenvolvimento Educacional e Social; 

 CARGA HORÁRIA TOTAL: 1.200 horas; 

 NÚMERO DE VAGAS: conforme a demanda estabelecida na parceria; 

 DURAÇÃO DO CURSO: 03 (três) semestres; 

 INÍCIO: 2023/1; 

 INTEGRALIZAÇÃO:  18 meses/3 semestres 

 PERIODICIDADE DE SELEÇÃO: conforme demanda estabelecida na parceria; 
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 UNIDADE GESTORA:  IFMT - CREaD Reitoria -  A  v Senador  Filinto Muller, nº 953, Bairro 
 Duque de Caxias, CEP:  78043-400, Cuiabá, MT. Telefone: (65) 3616-4100. 

 CAMPI OFERTANTE: 19 Campi do Ins�tuto Federal de Mato Grosso. 

 CAMPUS / POLO EaD  ENDEREÇO  CONTATO 

 01. Campus Cuiabá - Octayde Jorge 
 da Silva 

 Rua Professora Zulmira Canavarros 
 95, Cuiabá/MT Brazil 

 (65) 3318 1526 

 02. Campus São Vicente / Campo 
 Verde 

 Rodovia Br 364, Km 329, Sao 
 Vicente Da Serra. Zona Rural. 

 (65) 3341-2100 

 03. Campus Cáceres - Professor 
 Olegário Baldo 

 Avenida Europa, 3000, DISTRITO 
 INDUSTRIAL, Vila Real, Cáceres 

 (65) 3221-2600 

 04. Campus Cuiabá - Bela Vista 
 Av. Ver. Juliano da Costa Marques, 
 s/nº - Bela Vista, Cuiabá - MT 

 (65) 3318-5100 

 05. Campus Pontes e Lacerda - 
 Fronteira Oeste 

 MT-473, s/nº, Pontes e Lacerda - MT  (65) 3266-8200 

 06. Campus Campo Novo do Parecis 
 MT-235, km 12 - Campo Novo do 
 Parecis 

 (65) 3314-3549 

 07. Campus Juína  Linha J, s/nº Zona Rural, Juína  (66) 3566-7300 

 08. Campus Confresa 
 Avenida Vilmar Fernandes, 300, 
 Santa Luzia, Confresa 

 (66) 3564-2600 

 09. Campus Rondonópolis 
 Rua Ananias Martins de Souza, 861, 
 Res. Vila Mineira, Rondonópolis 

 (66) 3427-2305 

 10. Campus Sorriso 
 Av. dos Universitários, 799 - Santa 
 Clara, Sorriso 

 (66) 3545-3700 

 11. Campus Várzea Grande 
 Av. Tiradentes Petrópolis Bairro - 
 Chapéu do Sol, Várzea Grande 

 (65) 3691-8000 

 12. Campus Barra do Garças 

 Br 158 - Radial, R. José Maurício 
 Zampa, S/N - Jardim Nova Barra 
 Norte, Barra do Garças 

 (66) 3402-0100 

 13. Campus Primavera do Leste 
 Av. Dom Aquino, 1500 - Parque 
 Eldorado, Primavera do Leste  (66) 3500-2900 

 PPC  aprovado  pela  Resolução  CONSEPE  nº  033/2022  e  homologado  pela  Resolução  CONSUP  nº 

 104/2022. Autorização de funcionamento aprovada pela Resolução nº 038/2022. 

 9 

https://www.google.com/search?q=contatos+campus+do+ifmt+c%C3%A1ceres&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR1015BR1015&ei=3SobY-v4LKTM1sQPiJi88AM&ved=0ahUKEwir29fW1If6AhUkppUCHQgMDz4Q4dUDCA4&uact=5&oq=contatos+campus+do+ifmt+c%C3%A1ceres&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABMgUIIRCgATIFCCEQoAEyBQghEKABMggIIRAeEBYQHToKCAAQRxDWBBCwA0oECEEYAEoECEYYAFDcAViMDWDED2gBcAB4AIABlQOIAY4RkgEFMy01LjGYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?q=contatos+campus+do+ifmt+pontes+e+lacerda&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR1015BR1015&ei=ZysbY7rPDsaj1sQPr8eOsAE&oq=contatos+campus+do+ifmt+pontes+e+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADIFCCEQoAE6CggAEEcQ1gQQsAM6BggAEB4QFjoECCEQFToICCEQHhAWEB1KBAhBGABKBAhGGABQ2gJYgSRguS1oA3ABeACAAb0DiAGuLpIBBjMtMTYuMZgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?q=contatos+campus+do+ifmt+ju%C3%ADna&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR1015BR1015&ei=HSwbY9OmAoid5OUP3deeyAU&ved=0ahUKEwiTqfju1Yf6AhWIDrkGHd2rB1kQ4dUDCA4&uact=5&oq=contatos+campus+do+ifmt+ju%C3%ADna&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABMgUIIRCgAToKCAAQRxDWBBCwAzoKCCEQHhAPEBYQHToICCEQHhAWEB1KBAhBGABKBAhGGABQugNYggtgqgxoAXABeACAAfoCiAHCCJIBAzMtM5gBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?q=contatos+campus+do+ifmt+rondonopolis&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR1015BR1015&ei=dSwbY4TaDo6-5OUPvdGXqAw&ved=0ahUKEwjE6P-Y1of6AhUOH7kGHb3oBcUQ4dUDCA4&uact=5&oq=contatos+campus+do+ifmt+rondonopolis&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABMgUIIRCgAToKCAAQRxDWBBCwA0oECEEYAEoECEYYAFCKA1iBEWCiEmgBcAF4AIAB9QKIAYMbkgEEMy0xMJgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?q=contatos+campus+do+ifmt+sorriso&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR1015BR1015&ei=oSwbY5nqJ7qy5OUPkNajcA&ved=0ahUKEwjZvpau1of6AhU6GbkGHRDrCA4Q4dUDCA4&uact=5&oq=contatos+campus+do+ifmt+sorriso&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABMgUIIRCgATIFCCEQoAEyCAghEB4QFhAdOgoIABBHENYEELADSgQIQRgASgQIRhgAUPsCWLEJYJsLaAFwAXgAgAHnAogBww2SAQMzLTWYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?q=contatos+campus+do+ifmt+varzea+grande&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR1015BR1015&ei=5CwbY7rkKvLo1sQPsYKEuA4&oq=contatos+campus+do+ifmt+varzea+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADIFCCEQoAEyBQghEKABMgUIIRCgAToKCAAQRxDWBBCwAzoICCEQHhAWEB1KBAhBGABKBAhGGABQqgNYgA1guhVoAXABeACAAY0DiAGrE5IBAzMtN5gBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?q=contatos+campus+do+ifmt+barra+do+gar%C3%A7as&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR1015BR1015&ei=BC0bY6rYNe2y1sQPru2imA4&oq=contatos+campus+do+ifmt+barra&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADIFCCEQoAEyBQghEKABMgUIIRCgATIFCCEQoAE6CggAEEcQ1gQQsAM6CAghEB4QFhAdOgQIIRAVSgQIQRgASgQIRhgAUPoCWLAYYIogaAJwAXgAgAGJA4gB8RCSAQMzLTaYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?q=contatos+campus+do+ifmt+primavera+do+leste&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR1015BR1015&ei=NS0bY5e0MbLc1sQPqNuaqA8&oq=contatos+campus+do+ifmt+prima&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADIFCCEQoAEyBQghEKABMgUIIRCgAToKCAAQRxDWBBCwAzoICCEQHhAWEB1KBAhBGABKBAhGGABQrAJYugpguxNoAXABeACAAfoCiAHvEJIBAzMtNpgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz#


 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
 TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

 14. Campus Alta Floresta  MT-208, Alta Floresta  (66) 3512-7000 

 15. Campus Avançado de Tangará da 
 Serra 

 rua 28, 980, Vila Horizonte, Tangará 
 da Serra 

 (65)3311-8500 

 16. Campus Avançado de Diamantino 
 Av. Senador Roberto Campos, km 
 02, Diamantino 

 (65) 99807 1834 

 17. Campus Avançado de Lucas do 
 Rio Verde 

 Av. Universitária, 1600 - Parque das 
 Emas, Lucas do Rio Verde 

 (65) 99686-6126 

 18. Campus Avançado de Sinop 
 R. das Avencas, 2377 - St. Res. Sul, 
 Sinop 

 (66) 3511-2503 

 19. Campus Avançado de Guarantã 
 do Norte 

 Linha Páscoa, Km 04, Lote 471. - 
 Zona Rural, Guarantã do Norte 

 (65) 99649-9668 

 2.  ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CURSO 

 O  IFMT  -  Reitoria/CREaD  é  responsável  pela  gestão  pedagógica  e  administra�va  do 

 Projeto  IFMT  Profuncionário.  É  responsabilidade  do  IFMT  -  Reitoria/CREaD  organizar  o 

 funcionamento  dos  cursos  e  realizar  o  processo  forma�vo  de  todos  os  atores  sociais 

 pertencentes ao Projeto. 

 Nesse  contexto,  o  curso  Técnico  em  Infraestrutura  Escolar,  contará  com  a 

 coordenação  do  curso,  responsável  pela  macro  organização,  estruturação  das  etapas, 

 gerenciamento  da  qualidade  do  curso,  elaboração  do  projeto  pedagógico  do  curso  e  atenção 

 voltada ao corpo docente e discentes. 

 Os  estudantes  deverão  realizar  as  tarefas/a�vidades  propostas  e  entrar  em  contato 

 com  seu  professor  e  tutor  presencial  pessoalmente,  mediante  cronograma  estabelecido  para 

 o  curso,  ou  através  da  internet  (AVA),  de  forma  a  dar  prossegui  mento  às  a�vidades  que 

 forem  programadas  dentro  de  cada  disciplina,  conforme  a  Matriz  Curricular  do  curso  Técnico 

 em  Infraestrutura  Escolar,  explicitada  neste  Projeto  Pedagógico  de  Curso  (PPC),  além  de 
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 frequentar  os  polos,  que  contarão  com  infraestrutura  básica  para  dar  atendimento 

 personalizado aos mesmos. 

 Os  Campi/polos  ofertantes  configuram  os  19  Campi  do  Ins�tuto  Federal  de  Mato 

 Grosso,  desempenhando  o  papel  de  polo  de  apoio  presencial,  enquanto  unidades 

 operacionais  para  o  desenvolvimento  descentralizado  de  a�vidades  pedagógicas  e 

 administra�vas  rela�vas  aos  cursos  deste  Projeto,  ofertados  a  distância.  O  polo  de  apoio 

 presencial  também  pode  ser  entendido  como  um  local  de  encontro  onde  acontecem  os 

 momentos  presenciais,  o  acompanhamento  e  a  orientação  para  os  estudos,  as  prá�cas 

 laboratoriais e as a�vidades avalia�vas, quando for o caso. 

 As  a�vidades  serão  desenvolvidas  a  distância,  porém,  exis�rão  momentos 

 presenciais,  dentro  dos  quais  acontecerão  a  troca  de  experiências,  análise  de  relatórios, 

 verificação  dos  avanços  e  possibilidades  de  aperfeiçoamento  da  ação  educa�va.  Os 

 momentos  presenciais  serão  previstos  no  Cronograma  de  a�vidades  do  curso,  conforme 

 estabelecido  pela  gestão  do  curso,  sendo  no  mínimo  de  2  encontros  presenciais, 

 obrigatórios, por semestre nos Campi ofertantes. 

 As  turmas  serão  compostas  por  no  mínimo  30  alunos,  sendo  o  máximo  o  total  de  50 

 alunos.  O  estudante  receberá  o  material  em  fascículos  no  ambiente  virtual  da  Plataforma, 

 sendo  possível  o  acesso  através  da  internet.  Esse  material  será  a  base  para  o  trabalho  a  ser 

 realizado  de  forma  individual  e  socializado  nos  momentos  presenciais  para  a  ampliação  e 

 redimensionamento  das  questões  iden�ficadas  como  necessárias  de  um  maior 

 aprofundamento. 

 O  estudante  poderá  imprimir  os  fascículos,  baixando-os  em  seu  computador  ou 

 no  polo  ao  qual  pertence.  Não  haverá  disponibilidade  de  material  impresso  pelas  ins�tuições 

 parceiras deste Projeto. 
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 3.  PERFIL INSTITUCIONAL 

 O  Ins�tuto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  de  Mato  Grosso  cons�tui-se 

 em  uma  autarquia  ins�tuída  pelo  Governo  Federal  por  meio  da  Lei  n°  11.892/2008,  oriunda 

 dos  an�gos  CEFET  Cuiabá/Mato  Grosso  e  Escola  Agrotécnica  de  Cáceres.  Atualmente  possui 

 14  campi  e  05  campi  avançados  em  funcionamento  que  abrange  todo  o  Estado  de  Mato 

 Grosso.  Possui  também  o  Centro  de  Referência  de  Jaciara  e  Centro  de  Referência  de  Campo 

 Verde,  vinculados  ao  campus  São  Vicente;  Centro  de  Referência  de  Canarana  vinculado  ao 

 campus  Confresa;  Centro  de  Referência  do  Poconé,  vinculado  ao  Campus  Cuiabá  –  Cel. 

 Octayde  Jorge  da  Silva,  Centro  de  Referência  de  Paranaíta,  vinculado  ao  campus  Alta  Floresta 

 e Centro de Referência de Educação a Distância (CREaD) vinculado a Reitoria. 

 Atendendo  à  legislação  e  a  demanda  social  e  econômica,  o  IFMT  tem  focado  sua 

 atuação  na  promoção  do  desenvolvimento  local,  regional  e  nacional,  conforme  estabelecido 

 no  ar�go  6º  da  Lei  de  criação  dos  IFs  que  é  ofertar  educação  profissional  e  tecnológica,  em 

 todos  os  seus  níveis  e  modalidades,  formando  e  qualificando  cidadãos  com  vistas  na  atuação 

 profissional  nos  diversos  setores  da  economia,  com  ênfase  no  desenvolvimento 

 socioeconômico local, regional e nacional. 

 Desde  sua  criação,  a  ins�tuição  iniciou  um  processo  de  expansão  que  atualmente 

 oferta  ensino,  pesquisa  e  extensão  a  cerca  de  25.000  alunos  de  cursos  presenciais  em  todas 

 as  regiões  do  Estado  de  Mato  Grosso,  estando  presente  em  25  municípios  do  Estado  de  Mato 

 Grosso,  conforme  consta  no  (PDI  2019-2023),  com  100  cursos:  superior  (bacharelado, 

 licenciatura  e  tecnologias),  pós-graduação  (especializações  e  mestrados),  técnico  (integrado, 

 subsequente,  concomitante  e  Proeja),  educação  a  distância,  EaD,  com  cursos  no  Programa 

 UAB e cursos de curta duração, como o FIC, e agora, o Projeto IFMT Profuncionário. 

 PPC  aprovado  pela  Resolução  CONSEPE  nº  033/2022  e  homologado  pela  Resolução  CONSUP  nº 
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 O  IFMT  é  a  principal  ins�tuição  de  educação  profissional  e  tecnológica  do  Estado  de 

 Mato  Grosso,  ofertando  ensino  em  todos  os  níveis  de  formação,  além  de  promover  a 

 pesquisa e a extensão. 

 O  IFMT  tem  a  responsabilidade  de  ofertar  cursos  de  acordo  com  as  necessidades 

 educacionais,  culturais,  sociais  e  dos  arranjos  produ�vos  de  todo  o  estado,  assim  como 

 privilegiar  os  mecanismos  de  inclusão  social  e  de  desenvolvimento  sustentável,  além  de 

 promover  a  cultura  do  empreendedorismo  e  associa�vismo,  apoiando  processos  educa�vos 

 que levem à geração de trabalho e renda. 

 3.1  A Educação a distância no IFMT 

 Como  parte  do  Plano  de  Desenvolvimento  da  Educação,  no  sen�do  de  expandir  e 

 interiorizar  a  oferta  de  educação  no  Brasil,  em  todos  os  níveis  de  ensino,  o  Governo  Federal 

 ins�tuiu,  pelo  Decreto  nº  5.800,  de  8  de  junho  de  2006,  o  Sistema  Universidade  Aberta  do 

 Brasil  (UAB).  A  UAB  fomenta  a  oferta  de  educação  superior  pública  e  de  qualidade  por  meio 

 da  modalidade  de  educação  a  distância  (EaD),  bem  como  apoia  pesquisas  em  metodologias 

 inovadoras  de  ensino  superior  respaldadas  em  tecnologias  de  informação  e  comunicação. 

 Além  disso,  incen�va  a  colaboração  entre  a  União  e  os  entes  federa�vos,  es�mulando  a 

 criação  de  centros  de  formação  permanentes  por  meio  dos  polos  de  EaD  em  localidades 

 estratégicas  e  incen�vando  o  desenvolvimento  de  municípios  com  baixo  Índice  de 

 Desenvolvimento  Humano  (IDH)  e  Índice  de  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  (IDEB).  A 

 meta  prioritária  do  Sistema  UAB  é  contribuir  para  a  Polí�ca  Nacional  de  Formação  de 

 Professores  do  Ministério  da  Educação,  por  isso,  as  ofertas  de  vagas  são  prioritariamente 

 voltadas para a formação inicial de professores da educação básica. 

 Com  relação  à  parceria  da  UAB  com  o  IFMT,  pode-se  dizer  que  ela  inicia  com  a 

 par�cipação  da  ins�tuição  no  edital  MEC/SEED  nº  01,  de  20  de  dezembro  de  2005,  que 

 previa  a  chamada  pública  para  a  criação  de  polos  municipais  de  apoio  presencial  e  de  oferta 
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 de  cursos  superiores  no  âmbito  do  projeto  UAB.  Então  projeto  experimental  com  vistas  a 

 ampliar  a  atuação  das  Ins�tuições  de  Ensino  Superior  no  Brasil  e  levar  educação  superior  de 

 qualidade às partes mais longínquas do país através da EaD. 

 E  para  dar  prosseguimento  à  ins�tucionalização  da  EaD  no  IFMT,  foi  criado  o  Centro 

 de  Referência  em  Educação  a  Distância (CREaD)  por  meio  da  Portaria  nº  2837/2019 

 RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/  IFMT,  de  13/11/2019  e  suas  alterações  dada  pela  Portaria 

 nº  222/2022  RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/  IFMT,  de  08/02/2022,  com  o  obje�vo  de 

 consolidar  as  polí�cas  ins�tucionais  de  educação  a  distância,  desenvolver  planos,  programas 

 e  projetos  relacionados  a  educação  a  distância,  além  de  prestar  todo  o  suporte  tecnológico  e 

 de  capacitação  na  u�lização  das  Tecnologias  da  Informação  e  Comunicação  -  TIC  e  ao 

 Ambiente  Virtual  de  Aprendizagem  -  AVA  Moodle.  Em  2022  foi  ins�tuído  o  Programa  IFMT 

 Online  que  tem  por  obje�vo  cons�tuir  os  Núcleos  de  Educação  a  Distância  nos  Campi  do 

 IFMT, para fomentar as ações de ensino, pesquisa e extensão em EaD no âmbito dos Campi. 

 PPC  aprovado  pela  Resolução  CONSEPE  nº  033/2022  e  homologado  pela  Resolução  CONSUP  nº 
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 4.  JUSTIFICATIVA 

 O  Decreto  n  º  8.752,  de  9  de  maio  de  2016  ,  que  dispõe  sobre  a  Polí�ca  Nacional  de 

 Formação  dos  Profissionais  da  Educação  Básica,  ins�tuiu  a  Polí�ca  Nacional  de  Formação  dos 

 Profissionais  da  Educação  Básica,  com  a  finalidade  de  organizar  seus  programas  e  ações,  em 

 regime  de  colaboração  entre  os  sistemas  de  ensino  e  em  consonância  com  o  Plano  Nacional 

 de  Educação  -  PNE,  aprovado  pela  Lei  nº  13.005,  de  24  de  junho  de  2014,  e  com  os  planos 

 decenais dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 Além  disso,  traz  como  princípios  o  compromisso  com  um  projeto  social,  polí�co  e 

 é�co  que  contribui  para  a  consolidação  de  uma  nação  soberana,  democrá�ca,  justa,  inclusiva 

 e  que  promova  a  emancipação  dos  indivíduos  e  dos  grupos  sociais,  a  ar�culação  entre  teoria 

 e  prá�ca  no  processo  de  formação,  a  ar�culação  entre  formação  inicial  e  formação 

 con�nuada,  a  compreensão  dos  profissionais  da  educação  como  agentes  fundamentais  do 

 processo  educa�vo  e  de  seu  acesso  permanente  a  processos  forma�vos,  informações, 

 vivência  e  atualização  profissional,  visando  à  melhoria  da  qualidade  da  educação  básica,  à 

 qualificação  do  ambiente  escolar  e  a  valorização  dos  profissionais  da  educação,  traduzida  em 

 polí�cas  permanentes  de  es�mulo  à  profissionalização,  à  progressão  na  carreira,  à  melhoria 

 das condições de remuneração e à garan�a de condições dignas de trabalho. 

 No  âmbito  do  Estado  de  Mato  Grosso,  a  oferta  do  Curso  Técnico  em  Infraestrutura 

 Escolar,  subsequente  ao  Ensino  Médio,  na  modalidade  a  distância,  integrante  do  Projeto 

 IFMT  Profuncionário,  é  resultado  da  ação  de  uma  polí�ca  do  IFMT  em  parceria  com  a 

 SEDUC/MT  e  com  as  secretarias  de  educação  municipais  do  Estado  de  Mato  Grosso,  e  em 

 atendimento  à  demanda  que  surge  ao  final  de  cada  concurso  das  secretarias  de  educação 

 deste estado. 

 Conhecendo  esse  universo  no  qual  a  educação  escolar  no  Brasil,  apesar  de  ter 

 ampliado  o  número  de  matrículas  de  estudantes  na  educação  básica  nas  úl�mas  décadas,  a 
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 Educação  de  Jovens  e  Adultos  (EJA)  ainda  enfrenta  grandes  desafios,  principalmente  na 

 educação  profissional.  Não  obstante,  cabe  dizer  que  durante  anos  a  educação  brasileira  se 

 remede pela baixa qualificação dos profissionais da educação (SOUSA, 2017). 

 Como  forma  de  intervenção  nesse  contexto  e  visando  superar  a  lacuna  existente  na 

 formação  profissional  dos  funcionários  da  educação  das  escolas  públicas,  o  Ins�tuto  Federal 

 de  Educação  de  Mato  Grosso  criou  o  Projeto  IFMT  Profuncionário  e  em  parceria  com  a 

 Secretaria  de  Estado  de  Educação  de  Mato  Grosso  visam  implantá-lo  com  o  obje�vo  de 

 contemplar  esse  grupo  de  trabalhadores  com  um  programa  de  formação  técnica  de  nível 

 médio,  próprio  para  eles  .  Salienta-se  que  a  modalidade  a  distância  possibilita  ao  servidor, 

 que  já  possui  uma  jornada  de  trabalho  regular,  uma  certa  flexibilidade  em  relação  aos 

 horários  dos  estudos,  assim  também  possibilita  e  desenvolve  sua  autonomia  diante  das 

 a�vidades acadêmicas  em consonância com as a�vidades profissionais. 

 O  direito  de  formação  desses  funcionários,  como  profissionais  da  educação,  na 

 condição  de  estudantes  é  assegurado  pela  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  (LDB)  nos 

 ar�gos 61 e 62-A e pela Meta 15 do Plano Nacional da Educação (2014-2024). 

 Então,  é  muito  importante  a  parceria  com  as  ins�tuições  no  âmbito  estadual  para 

 atender  os  servidores  públicos  e  a  demanda  social  dos  municípios,  promovendo,  por  meio  da 

 educação a distância, a formação profissional técnica em nível médio. 

 A  oferta  do  Curso  Técnico  em  Infraestrutura  Escolar,  na  modalidade  a  distância, 

 parte  da  premissa  de  que  a  modalidade  educacional  de  Educação  a  Distância,  que  foi 

 regulamentada  pelo  Decreto  nº  9.057/2017,  tem  se  consolidado  junto  aos  processos  de 

 ensino  e  aprendizagem  contemporâneos,  que  se  beneficiam  da  colaboração  e  da  mediação 

 para  aproximar  estudantes  e  ins�tuição  de  ensino,  independente  do  lugar  e  tempo  onde 

 cada um destes estejam. 

 O  emprego  da  modalidade  educacional  a  distância  a  esta  proposta  de  formação  dos 

 profissionais  da  educação,  dispostos  em  diferentes  municípios,  de  diferentes  regiões  do 
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 estado  de  Mato  Grosso,  possibilita  expandir  a  oferta  do  ensino  de  qualidade,  que  é 

 caracterís�ca  do  IFMT.  Com  o  corpo  docente  e  técnico  qualificado  e  por  meio  do  apoio  de 

 mediadores  dispostos  nos  polos  EaD  municipais,  será  possível  levar  os  conhecimentos 

 rela�vos ao desenvolvimento infan�l a cada vez mais profissionais. 

 A  exitosa  experiência  do  IFMT  em  ofertar  os  cursos  técnicos  subsequentes  ao  ensino 

 médio  dentro  do  Programa  Profuncionário  o  credencia  na  oferta  de  curso  a  distância  no 

 mesmo  segmento,  desta  vez  por  meio  do  Projeto  IFMT  Profuncionário,  certos  de  que  existe 

 uma  grande  demanda  a  ser  atendida.  Neste  momento,  em  que  as  atenções  da  sociedade  se 

 voltam  para  o  ensino  mediado  por  TIC,  cons�tui  diferencial  forma�vo  da  ins�tuição  o 

 atendimento aos profissionais que irão educar as futuras gerações de cidadãos. 

 Este  Projeto  é  importante  também  por  ser  requisito  para  a  progressão  profissional 

 dos  servidores  da  educação  não  docentes  em  exercício,  conforme  o  Plano  de  Cargos  e 

 Salários do Estado e de grande parte dos municípios do estado de Mato Grosso. 

 5.  OBJETIVOS 

 5.1  Obje�vo Geral 

 Promover  a  formação  profissional  técnica  de  nível  médio  na  modalidade  de 

 educação  a  distância  (EaD),  para  funcionários  da  educação  que  atuam  nos  cargos  de  Técnico 

 Administra�vo  Educacional  e  Apoio  Administra�vo  Educacional  das  escolas  públicas  de 

 educação  básica  estaduais  e  municipais,  dando-lhes  condições  para  um  entendimento  da 

 educação  e  da  escola  como  espaços  cole�vos  de  formação  humana,  de  diversidade  étnica 

 cultural,  bem  como  para  o  desenvolvimento  de  competências  para  atuar  numa  habilitação 

 específica,  valorizando  o  seu  papel  como  profissional  da  educação  por  meio  da  qualificação  e 

 aperfeiçoamento da sua prá�ca sem perder a noção da função social da educação. 
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 5.2  Obje�vos Específicos 

 a.  Formar  profissionais  capazes  de  contribuir  para  a  manutenção  adequada  da 

 infraestrutura  escolar  a  par�r  de  um  entendimento  das  questões  essenciais  vinculadas  ao 

 espaço escolar e da sua u�lização adequada; 

 b.  Permi�r  aos  profissionais  responsáveis  pela  infraestrutura  escolar  o 

 entendimento e leitura de projetos arquitetônicos, hidráulicos e elétricos; 

 c.  Transmi�r noções de segurança, saúde e meio ambiente; 

 d.  Formar  profissionais  capazes  de  atuar  nos  processos  e  fluxos  de  manutenção 

 preven�va  e  corre�va  dos  equipamentos  escolares  bem  como  toda  a  parte  estrutural 

 edificada; 

 e.  Promover a organização e conservação do espaço �sico escolar; 

 f.  Contribuir  para  a  formação  crí�ca  e  é�ca  frente  às  inovações  tecnológicas, 

 avaliando seu impacto no desenvolvimento e na construção da sociedade; 

 g.  Estabelecer  relações  entre  o  trabalho,  a  ciência,  a  cultura  e  a  tecnologia  e  suas 

 implicações  para  a  educação  profissional  e  tecnológica,  além  de  comprometer-se  com  a 

 formação humana, buscando responder às necessidades do mundo do trabalho; e 

 h.  Possibilitar  reflexões  acerca  dos  fundamentos  cien�fico-tecnológicos  da 

 formação técnica, relacionando teoria e prá�ca nas diversas áreas do saber. 

 6.  DIRETRIZES 

 Este  Projeto  Pedagógico  de  Curso  foi  elaborado  nos  princípios  gerais  da  polí�ca  de 

 formação  profissional  técnica  de  nível  médio  na  modalidade  de  educação  a  distância  (EaD), 

 para  funcionários  da  educação  não  docentes  das  escolas  públicas  de  educação  básica 

 estaduais e municipais, para o Projeto  IFMT Profuncionário: 

 a.  Cons�tuição de 1988 da República Federa�va do Brasil, nos Ar�gos 205 e 206; 
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 b.  Lei nº 9.394/1996, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; 

 c.  Decreto  nº  5.154/2004,  regulamenta  o  §  2  º  do  art.  36  e  os  arts.  39  a  41  da  Lei 

 n  º  9.394, de 20 de dezembro de 1996; 

 d.  Lei  n°  9.795/1999,  dispõe  sobre  a  educação  ambiental,  ins�tui  a  Polí�ca 

 Nacional de Educação Ambiental; 

 e.  Lei  n°  10.639/2003,  inclui  no  currículo  oficial  da  Rede  de  Ensino  a 

 obrigatoriedade da temá�ca “História e Cultura Afro Brasileira”; 

 f.  Decreto  n°  5.296/2004,  estabelece  normas  gerais  e  critérios  básicos  para  a 

 promoção  da  acessibilidade  das  pessoas  portadoras  de  deficiência  ou  com  mobilidade 

 reduzida, e dá outras providências; 

 g.  Resolução  CNE/CP  nº  1/2004  Ins tui  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a 

 Educação  das  Relações  Étnico-Raciais  e  para  o  Ensino  de  História  e  Cultura  Afro-Brasileira  e 

 Africana. 

 h.  Decreto  n°  5.626/2005,  regulamenta  a  Lei  n°  10.436,  de  24  de  abril  de  2002, 

 que  dispõe  sobre  a  Língua  Brasileira  de  Sinais  –  Libras,  e  o  art.  18  da  Lei  n°  10.098,  de  19  de 

 dezembro de 2000; 

 i.  Lei  n°  11.645/2008,  estabelece  as  diretrizes  e  bases  da  educação  nacional, 

 para  incluir  no  currículo  oficial  da  rede  de  ensino  a  obrigatoriedade  da  temá�ca  “História  e 

 Cultura Afro-Brasileira e Indígena; 

 j.  Lei nº. 11.741/2008, altera disposi�vos da Lei no 9.394/1996; 

 k.  Lei nº 11.788/2008, dispõe sobre o estágio de estudantes; 

 l.  Lei  nº  11.892/2008,  ins�tui  a  Rede  Federal  de  Educação  Profissional,  Cien�fica 

 e  Tecnológica,  cria  os  Ins�tutos  Federais  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia,  e  dá  outras 

 providências; 
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 m.  Resolução  CONSUP  nº  023/2011,  norma�va  para  elaboração  dos  Projetos 

 Pedagógico  dos  Cursos  Técnicos  de  Nível  Médio,  oferecidos  pelo  Ins�tuto  Federal  de 

 Educação Ciências e Tecnologia do Estado de Mato Grosso; 

 n.  Resolução  CNE/CP  n°  01/2012,  estabelece  Diretrizes  Nacionais  para  a 

 Educação em Direitos Humanos; 

 o.  Resolução  CNE/CP  nº  02/2012,  estabelece  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais 

 para a Educação Ambiental; 

 p.  Decreto  nº  9.057,  de  25  de  maio  de  2017,  regulamenta  o  art.  80  da  LDB  nº 

 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; 

 q.  Resolução  CONSUP  nº  013/2018,  aprova  o  Plano  de  Desenvolvimento 

 Ins�tucional 2019-2023 do Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de MT; 

 r.  Regulamento  Didá�co  do  IFMT  -  Resolução  nº  081  de  26  de  novembro  de 

 2020; 

 s.  Catálogo  Nacional  de  Cursos  Técnicos,  4ª  edição,  aprovado  pelo  Conselho 

 Nacional  de  Educação  (CNE),  por  meio  da  Resolução  CNE/CEB  nº  2,  de  15  de  dezembro  de 

 2020; 

 t.  Resolução CNE/CP  nº  1/2021, que define  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais 

 Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica;  

 u.  Resolução  CEB  5/2005,  que  inclui,  nos  quadros  anexos  à  Resolução  CNE/CEB 

 nº 4/99, de 22/12/1999, como 21ª Área Profissional, a área de Serviços de Apoio Escolar; 

 v.  Parecer  CNE/CEB  nº  16/2005,  que  inclui  a  caracterização  da  área  e  as 

 competências profissionais gerais do técnico da área. 
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 7.  REQUISITOS DE INGRESSO 

 O  ingresso  ao  Curso  Técnico  em  Infraestrutura  Escolar,  subsequente  ao  Ensino 

 Médio,  na  modalidade  a  distância,  se  dará  mediante  processos  sele�vos  regidos  por  editais, 

 que  deverão  observar  o  disposto  nas  regulamentações  internas  quanto  a  Polí�ca  de  Ingresso 

 e cotas étnico-raciais e sociais. 

 No  edital  do  processo  sele�vo,  publicar-se-á  o  número  de  vagas  e  os  requisitos  de 

 acesso,  obedecendo  rigorosamente  ao  estabelecido  no  ato  autoriza�vo  do  Curso  ,  no 

 Regulamento Didá�co do IFMT, bem como nos Termos de Cooperação/Convênio/Parceria. 

 Para o acesso ao curso, o candidato deve atender aos seguintes requisitos: 

 a.  ser  portador  do  cer�ficado  de  conclusão  do  ensino  médio,  ou  documento 

 equivalente; 

 b.  conforme critérios e formas estabelecidos por editais específicos de seleção. 

 Por  ser  uma  oferta  especial,  não  serão  admi�das  transferências  internas  e/ou 

 externas. 

 8.  PÚBLICO-ALVO 

 O  curso  atenderá  aos  Funcionários  da  Educação  Básica  Técnico  Administra�vo 

 Educacional  e  Apoio  Administra�vo,  Educacional,  que  desempenham  a�vidades  nas 

 unidades  escolares  e  na  administração  central  do  Sistema  Público  de  Educação  Básica  das 

 redes  Estadual  e  Municipais  de  educação  que  tenham  estabelecido  convênio/cooperação 

 com  o  IFMT,  documento  este  que  busca  garan�r  a  par�cipação  dos  servidores/cursistas  nas 

 a�vidades  propostas  pelo  curso  ,  incluindo  aquelas  a�vidades  desenvolvidas  nas  unidades 
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 escolares  man�das  pelo  Sistema  Público  de  Educação  Básica  das  redes  Estadual  e  Municipais 

 de  educação  .  É  necessário  ainda  que  os  candidatos  atendam  aos  requisitos  constantes  no 

 edital específico de seleção. 
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 9.  MATRÍCULA 

 Matrícula  é  o  ato  formal  pelo  qual  se  dá  a  vinculação  acadêmica  do  discente  ao 

 IFMT,  após  a  aprovação  e  classificação  em  processo  sele�vo,  mediante  a  apresentação  dos 

 documentos  exigidos  no  edital.  Será  efe�vada  pelo  candidato  ou  por  representante  legal,  no 

 local,  dia  e  horário  a  serem  divulgados  no  edital  do  processo  sele�vo,  conforme  normas 

 vigentes no Regulamento Didá�co do IFMT. 

 O  candidato  que  não  comparecer  para  realização  da  matrícula  no  prazo  estabelecido 

 no  edital  ou  não  apresentar  a  documentação  exigida,  perderá  o  direito  à  vaga  e  será 

 eliminado do processo sele�vo. 

 A  matrícula  deverá  ser  realizada  por  componente  curricular  obrigatoriamente  em 

 todos  os  componentes  curriculares  do  ano/semestre,  ocorrendo  da  mesma  forma  em  todos 

 os  semestres  do  curso.  Por  tratar-se  de  uma  oferta  especial  não  haverá  renovação  de 

 matrícula no curso após o tempo máximo de integralização do curso. 

 No  ato  da  matrícula  o  candidato  deverá  apresentar,  rigorosamente,  toda  a 

 documentação exigida no edital de seleção. 

 Os  documentos  podem  ser  apresentados  na  forma  de  cópias  auten�cadas  por 

 cartório  de  registro  civil  ou  cópias  simples,  sendo  estas  acompanhadas  dos  originais.  É  de 

 responsabilidade  do  discente  ou  seu  representante  legal  a  veracidade  dos  documentos 

 apresentados,  sob  pena  de  invalidação  de  sua  matrícula  a  qualquer  tempo,  se  comprovada 

 falsidade de informações. 

 Todos  os  documentos  exigidos  no  edital  de  seleção  deverão  estar  legíveis  e  sem 

 rasuras. 

 As  chamadas  para  matrícula  poderão  ocorrer  até  o  preenchimento  total  das  vagas 

 ofertadas, desde que o período le�vo do curso não ultrapasse 25% do total da carga horária. 
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 9.1.  Trancamento, Cancelamento e Desligamento de Matrícula 

 Para  procedimentos  de  trancamento,  cancelamento  e  desligamento  de  matrículas, 

 será  obedecido  o  Regulamento  Didá�co  vigente  do  Ins�tuto  Federal  de  Educação,  Ciência  e 

 Tecnologia do Mato Grosso. 

 9.2.  Transferência 

 Por  ser  uma  oferta  especial,  não  serão  admi�das  transferências  internas  e/ou 

 externas. 

 10.  PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 

 O  profissional  concluinte  do  Curso  Técnico  em  Infraestrutura  Escolar,  subsequente 

 ao  Ensino  Médio,  na  modalidade  a  distância,  deve  apresentar  um  perfil  de  egresso  que  o 

 habilita  a  desempenhar  a�vidades  relacionadas  com  a  estrutura  �sica  interna  e  externa  de 

 ambientes  escolares.  Conforme  Parecer  CNE/CEB  nº  16/2005,  as  competências  profissionais 

 gerais  do  técnico  da  área  são:  iden�ficar  o  papel  da  escola  na  construção  da  sociedade 

 contemporânea;  assumir  uma  concepção  de  escola  inclusiva,  a  par�r  do  estudo  inicial  e 

 permanente  da  história,  da  vida  social  pública  e  privada,  da  legislação  e  do  financiamento 

 educação  escolar;  iden�ficar  as  diversas  funções  educa�vas  presentes  na  escola; 

 reconhecer  e  cons�tuir  iden�dade  profissional  educa�va  em  sua  ação  nas  escolas  e  em 

 órgãos  dos  sistemas  de  ensino;  cooperar  na  elaboração,  execução  e  avaliação  da  proposta 

 pedagógica  da  ins�tuição  de  ensino;  formular  e  executar  estratégias  e  ações  no  âmbito  das 

 diversas  funções  educa�vas  não  docentes,  em  ar�culação  com  as  prá�cas  docentes, 

 conferindo-lhes  maior  qualidade  educa�va;  dialogar  e  interagir  com  os  outros  segmentos  da 

 escola  no  âmbito  dos  conselhos  escolares  e  de  outros  órgãos  de  gestão  democrá�ca  da 
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 educação;  coletar,  organizar  e  analisar  dados  referentes  à  manutenção  da  infra-estrutura 

 material  e  ambiental;  redigir  projetos,  relatórios  e  outros  documentos  per�nentes  à  vida 

 escolar,  inclusive  em  formatos  legais,  para  as  diversas  funções  de  apoio  pedagógico  e 

 administra�vo. 

 De  acordo  co  m  o  Catá  lo  go  Nacional  de  Cursos  Técnicos,  o  profissional  deverá  ser 

 habilitado para: 

 a.  Promover  a  construção  de  hábitos  de  preservação  e  de  manutenção  do 

 ambiente e do patrimônio escolar. 

 b.  Iden�ficar e buscar soluções para problemas de infraestrutura. 

 c.  Compreender  sobre  a  manutenção  preven�va  e  corre�va  de  equipamentos  e 

 instalações escolares. 

 d.  Organizar e conservar espaços �sicos. 

 e.  Organizar o espaço escolar. 

 f.  Fazer  uso  de  tecnologias  da  informação  e  comunicação  (TIC)  relacionadas  com 

 ensino e aprendizagem. 

 11.  ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

 O  profissional  atuará  especificamente  nas  áreas  de  infraestrutura  e  apoio 

 educacional  em  escolas,  centros  de  formação  profissional  e/ou  órgãos  de  sistemas  e  redes  de 

 ensino,  atuando  na  definição  e  execução  de  processos  e  fluxos  de  manutenção  preven�va  e 

 corre�va dos equipamentos escolares, bem como toda a parte estrutural edificada. 

 12.  ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
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 A  organização  curricular  do  Curso  Técnico  em  Infraestrutura  Escolar,  subsequente  ao 

 Ensino  Médio,  na  modalidade  EaD,  favorece  o  desenvolvimento  de  prá�cas  pedagógicas 

 integradoras  e  ar�cula  o  conceito  de  trabalho,  ciência,  tecnologia  e  cultura,  fundamentado 

 na  aplicação  prá�ca  do  conhecimento  construído  nos  diferentes  componentes  curriculares 

 do curso. 

 A  estrutura  curricular  é  cons�tuída  por  21  componentes  curriculares,  organizados 

 em  Núcleos  de  Formação  Técnica  Geral,  Pedagógica  e  Específica,  distribuídos  em  3  (três) 

 semestres,  com  carga  horária  total  de  1.200  (mil  e  duzentas)  horas,  conforme  apresentado 

 na matriz curricular, com os seguintes componentes curriculares: 

 1.  Formação  Técnica  Geral:  Fundamentos  e  Prá�cas  em  EaD;  Informá�ca  Básica; 

 Produção  Textual  na  Educação  Escolar;  Direito  Administra�vo  e  do  Trabalho  e 

 Língua Brasileira de Sinais (Libras); 

 2.  Formação  Pedagógica:  Educadores  e  Educandos:  tempos  históricos; 

 Funcionários  de  Escolas:  Cidadãos,  Educadores,  Profissionais  e  Gestores; 

 Relações  Interpessoais:  abordagem  psicológica;  Educação,  Sociedade  e 

 Trabalho:  abordagem  sociológica  da  educação;  Homem,  Pensamento  e 

 Cultura: abordagens filosófica e antropológica; Gestão da Educação Escolar; 

 3.  Formação  Específica:  Teorias  do  Espaço  Educa�vo;  Meio  Ambiente  e  Higiene; 

 Técnicas  de  Construção;  Equipamentos  Hidráulicos  e  Sanitários;  Equipamentos 

 Elétricos  e  Eletrônicos;  Equipamentos  e  Materiais  Didá�cos;  Segurança  nas 

 Escolas; 

 4.  Formação Transversal/Interdisciplinar: Projeto Integrador I, II e III. 

 O  curso  prevê  20%  da  sua  carga  horária  presencial,  sendo  realizada  em  ambiente 

 profissional  e  nos  Campi  do  IFMT,  conforme  art.4º  do  Decreto  Nº  9.057,  de  25/05/2017. 

 Serão  realizados  2  (dois)  encontros  presenciais,  obrigatórios,  por  semestre  em  finais  de 
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 semana,  definidos  no  cronograma.  Os  encontros  serão  mediados  pelo  tutor  presencial,  no 

 sen�do  de  garan�r  a  gestão  par�cipa�va  e  democrá�ca  nas  discussões  didá�cas  e  polí�cas 

 dos  conteúdos  estudados,  sanando  dúvidas  acerca  dos  estudos  realizados  nos  componentes 

 curriculares. 

 A  proposta  pedagógica  do  curso  está  organizada  em  componentes  curriculares,  que 

 mesclam  as  formações  técnica,  pedagógica  e  específica  ao  longo  dos  três  semestres  do 

 curso.  Acreditamos  que  tal  organização  favorece  a  prá�ca  da  interdisciplinaridade, 

 apontando  para  o  reconhecimento  da  necessidade  de  uma  educação  profissional  e 

 tecnológica  integradora  de  conhecimentos  cien�ficos,  experiências  e  saberes  advindo  do 

 mundo  do  trabalho,  possibilitando,  assim,  a  construção  do  pensamento  crí�co  e  a 

 capacidade  de  intervir  em  situações  concretas.  As  disciplinas  que  compõem  a  matriz 

 curricular  serão  ar�culadas  entre  si,  fundamentadas  nos  conceitos  de  interdisciplinaridade  e 

 de  contextualização.  Orientar-se-ão  pelo  perfil  profissional  de  conclusão  estabelecido  neste 

 Projeto  Pedagógico  do  Curso,  ensejando  a  formação  integrada  que  ar�cula  a  teoria  e  a 

 prá�ca  no  processo  de  formação  a  par�r  do  domínio  de  conhecimentos  cien�ficos, 

 pedagógicos e técnicos específicos. 

 12.1.  Matriz  Curricular  –  Curso  Técnico  em  Infraestrutura  Escolar  Subsequente  ao  Ensino 

 Médio 

 SEMESTRE  COMPONENTES CURRICULARES  CH EaD 
 CH 

 Presencial 
 CH TOTAL 

 1º 

 Fundamentos e Prá�cas em EaD  15  2  17 

 Informá�ca Básica  53  15  68 

 Produção Textual na Educação Escolar  51  51 

 Educadores e Educandos: tempos históricos  51  51 

 Funcionários de Escolas: Cidadãos, Educadores, 
 Profissionais e Gestores  51  51 
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 Teorias do Espaço Educa�vo  51  51 

 Projeto Integrador I (Infraestrutura)  20  80  100 

 TOTAL DO SEMESTRE  292  97  389 

 2º 

 Direito Administra�vo e do Trabalho  51  51 

 Língua Brasileira de Sinais (Libras)  34  34 

 Relações Interpessoais: abordagem 
 psicológica  41  10  51 

 Educação, Sociedade e Trabalho: 
 abordagem sociológica da educação  51  51 

 Homem, Pensamento e Cultura: 
 abordagens filosófica e antropológica  51  51 

 Meio Ambiente e Higiene  51  51 

 Projeto Integrador II (Infraestrutura)  20  80  100 

 TOTAL DO SEMESTRE  299  90  389 

 3° 

 Gestão da Educação Escolar  51  51 

 Técnicas de Construção  65  3  68 

 Equipamentos Hidráulicos e Sanitários  65  3  68 

 Equipamentos Elétricos e Eletrônicos  48  3  51 

 Equipamentos e Materiais Didá�cos  34  34 

 Segurança nas escolas  50  50 

 Projeto Integrador III  20  80  100 

 TOTAL DO SEMESTRE  333  89  422 

 TOTAL DO CURSO  924  276  1200 

 Resumo: 

 Núcleo de Formação  Técnica Geral  Pedagógica  Específica  Transversal/Interdisciplinar 

 Carga Horária  221  306  373  300 
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 12.2 Projeto Integrador 

 A  proposta  pedagógica  para  a  execução  do  Projeto  Integrador  prima  pela 

 implementação  do  currículo  integrado,  como  estratégia  de  ar�culação  entre  conhecimentos 

 cien�ficos  e  relações  socioculturais  essenciais  à  atuação  do  estudante  na  sociedade  e  no 

 mundo  do  trabalho.  A  interdisciplinaridade,  a  contextualização,  a  relação  teoria  e  prá�ca,  a 

 flexibilização  curricular  e  a  indissociabilidade  entre  ensino,  pesquisa  e  extensão  demarcam 

 princípios  pedagógicos  adotados  pelo  Ins�tuto  em  seus  processos  forma�vos,  capazes  de 

 es�mular  o  desenvolvimento  de  competências  profissionais  dos  estudantes  e  estabelecer  o 

 intercâmbio entre a ins�tuição de ensino e a comunidade local. 

 Nessa  perspec�va,  este  PPC  propõe  a  implementação  do  Projeto  Integrador  como 

 componente  curricular,  que  configura  elemento  operacionalizador  da  integração  de  teoria  e 

 prá�ca, da flexibilização curricular e da interdisciplinaridade. 

 O  obje�vo  principal  do  Projeto  Integrador  é  ar�cular  as  diversas  áreas  de 

 conhecimento  do  curso  entre  si  à  prá�ca  profissional,  sob  a  ó�ca  da  interdisciplinaridade, 

 integração  e  contextualização  dos  saberes  construídos  durante  o  processo  educa�vo  para  a 

 formação qualificada. 

 Este  componente  curricular  busca  promover  projetos  e  a�vidades  de  caráter 

 interdisciplinar  que  garantam  o  diálogo  entre  as  áreas  de  conhecimento  e  os  docentes  do 

 curso,  bem  como  a  aproximação  dos  estudantes  com  a  profissão,  es�mulando  sua 

 autonomia,  trabalho  colabora�vo  e  formação  integral,  currículo  integrado,  curricularização 

 da  extensão  (envolvimento  da  comunidade  escolar).  As  a�vidades  deste  componente 

 poderão ser realizadas por meio de trabalhos em grupo, por unidades escolares. 

 13. METODOLOGIA 
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 A  metodologia  é  entendida  como  um  conjunto  de  procedimentos  empregados  a  fim 

 de  a�ngir  os  obje�vos  propostos  para  a  formação  profissional  em  nível  médio,  a  distância, 

 dos  profissionais  da  educação  que  atuam  nos  sistemas  de  ensino  da  educação  básica  pública 

 estadual e municipal. 

 Para  tanto,  faz-se  necessário  ao  professor  mediador  e  ao  professor  formador  a 

 adoção  de  procedimentos  didá�co-pedagógicos  que  possam  auxiliar  os  estudantes  nas  suas 

 construções intelectuais, procedimentais e a�tudinais, tais como: 

 a.  U�lizar  recursos  tecnológicos  para  subsidiar  as  a�vidades  pedagógicas,  que  podem 

 ocorrer  de  forma  assíncrona  e/ou  síncrona,  por  meio  de  videoaulas,  disponibilizadas 

 no Ambiente Virtual de Aprendizagem; 

 b.  U�lizar  material  em  fascículos,  devidamente  selecionados  para  a  formação  dos 

 estudantes por uma equipe mul�disciplinar; 

 c.  Problema�zar  o  conhecimento,  buscando  diferentes  fontes  de  informação  e  produção 

 de conhecimento; 

 d.  Reconhecer  a  existência  de  uma  iden�dade  comum  do  ser  humano,  sem  se  esquecer 

 de  considerar  os  diferentes  ritmos  de  aprendizagens  e  a  subje�vidade  dos 

 estudantes; 

 e.  Adotar a pesquisa como um princípio educa�vo; 

 f.  Ar�cular  e  integrar  os  conhecimentos  das  diferentes  áreas  sem  sobreposição  de 

 saberes; 

 g.  Contextualizar  os  conhecimentos  sistema�zados,  valorizando  as  experiências  dos 

 estudantes, sem perder de vista a (re)construção do saber escolar; 

 h.  Organizar  um  ambiente  educa�vo  que  ar�cule  múl�plas  a�vidades  voltadas  às 

 diversas  dimensões  de  formação,  favorecendo  a  transformação  das  informações  em 

 conhecimentos diante das situações reais de vida; 
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 i.  Diagnos�car  as  necessidades  de  aprendizagem  dos  estudantes  a  par�r  do 

 levantamento dos seus conhecimentos prévios; 

 j.  Elaborar e executar o planejamento, registro e análise das a�vidades desenvolvidas; 

 k.  Orientar  a  elaboração  de  projetos  ou  planos  de  trabalho  junto  com  o  estudante  com 

 obje�vo  de  ar�cular  e  inter-relacionar  os  saberes,  tendo  como  princípios  a 

 contextualização e a interdisciplinaridade; 

 l.  Promover  momentos  de  reflexão  que  possibilitem  aos  estudantes,  professor 

 mediador  e  professor  formador  repensar  o  processo  ensino-aprendizagem  de  forma 

 significa�va para a tomada de decisões; e 

 m.  Ministrar  aulas  e  encontros  intera�vos,  por  meio  do  desenvolvimento  de  projetos, 

 seminários, debates, a�vidades individuais e outras a�vidades em grupo. 

 13.1. Metodologia das a�vidades a distância 

 Todos  os  componentes  curriculares  trabalhados  nesta  modalidade  par�rão  de  um 

 planejamento,  com  cronograma  detalhado,  anterior  ao  início  das  a�vidades  acadêmicas, 

 permi�ndo  ao  estudante  uma  melhor  condução  no  desenvolvimento  das  a�vidades 

 propostas  e  na  autonomia  dos  seus  estudos.  Ainda  considerando  o  planejamento,  o 

 estudante  receberá  previamente  orientações  para  que  adquira  conhecimento  sobre  o 

 Ambiente  Virtual  de  Aprendizagem  –  AVA,  assim  como  a  estrutura  do  curso  e  dos 

 componentes  curriculares,  a  fim  de  estabelecer  uma  sequência  ou  rotas  de  aprendizagem, 

 sempre  que  possível,  para  cada  conteúdo  abordado,  além  de  procurar,  ainda,  estabelecer  a 

 interdisciplinaridade com os demais componentes propostos na matriz curricular. 

 No  Ambiente  Virtual  de  Aprendizagem  (AVA)  o  aluno  terá  a  sua  disposição  vários 

 recursos  que  comporão  a  carga  horária  da  disciplina  e  atenderão  as  necessidades  para  uma 

 formação  de  qualidade,  como:  material  didá�co  da  disciplina;  fórum  de  revisão  conceitual, 

 de dúvidas e discussão; endereço das reuniões online e demais materiais complementares. 
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 O  material  didá�co,  considerado  um  elemento  fundamental  na  Educação  a 

 Distância,  contém  a  concepção  pedagógica  que  guiará  a  aprendizagem  do  estudante.  Para 

 isso,  seu  texto  será  estruturado  não  apenas  por  meio  dos  conteúdos  temá�cos,  mas  também 

 mediante  um  conjunto  de  a�vidades  para  que  o  aluno  possa  colocar  em  ação  seus  recursos, 

 estratégias  e  habilidades  e  par�cipar  a�vamente  do  processo  de  construção  do  seu  próprio 

 saber. 

 No  AVA,  o  aluno  encontrará  parte  do  ecossistema  que  dará  subsídios  à  sua 

 formação.  Os  textos,  as  orientações,  as  a�vidades  avalia�vas  e  demais  recursos  intera�vos 

 propostos  pelo  professor  e  apoiados  pelo  mediador,  facilitarão  a  aprendizagem  de  forma 

 individual  e  cole�va,  colabora�va  e  coopera�vamente.  Também  serão  disponibilizados 

 recursos  alterna�vos  em  PDF,  que  permi�rão  acompanhar  as  a�vidades  propostas  quando  o 

 aluno es�ver off-line. 

 Espaço  assíncrono  privilegiado  de  construção  de  conhecimento,  nos  fóruns  do  AVA 

 os  estudantes  terão  à  disposição  recursos  que  potencializam  a  discussão  on-line.  Serão 

 disponibilizados os seguintes fóruns: 

 a.  Fórum  de  Apresentação  -  é  um  espaço  reservado  para  que  os  professores 

 formadores  e  mediadores  orientem  os  alunos  sobre  a  melhor  maneira  de  estudar,  percorrer 

 todas  as  a�vidades  propostas  e  par�cipar  das  avaliações,  e  com  isso  obter  maior  proveito 

 nas disciplinas. 

 b.  Fórum  de  Revisão  -  Este  é  o  espaço  reservado  para  que  o  professor  formador 

 disponibilize  resumos,  questões  referentes  às  disciplinas  e  outras  a�vidades  que  ele  julgue 

 per�nente e que lhe ajudarão nos estudos. 

 c.  Fórum  de  Dúvidas  -  é  des�nado  para  que  os  alunos  relatem  suas  dúvidas 

 referentes  à  disciplina  e  o  professor  formador  e  mediador  possa  respondê-las  de  maneira 

 pontual. 
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 d.  Fórum  de  Discussão  -  é  reservado  para  o  aprendizado  colabora�vo,  onde  o 

 estudante  poderá  através  de  temas  e  a�vidades  propostas  pelo  professor,  debater  e  trocar 

 informações  com  os  colegas,  sempre  com  o  auxílio  dos  professores  formadores  e 

 mediadores. 

 Em  todos  os  fóruns  os  estudantes  acompanham  a  troca  de  mensagens  entre  eles, 

 assim  como  as  respostas  dos  professores  e,  com  isso,  é  possível  deixar  registrado  o  que  foi 

 discu�do (além de os par�cipantes receberem uma cópia das mensagens por e-mail). 

 Como  recursos  síncrono,  ou  seja,  que  permite  a  comunicação  ao  vivo  entre 

 professores  e  estudantes,  o  curso  Técnico  em  Infraestrutura  Escolar,  subsequente  ao  Ensinol 

 Médio contará com: 

 a.  Web  conferência  -  O  estudante  entra  no  Ambiente  Virtual  de  Aprendizagem, 

 nos  dias  e  horário  marcados  e  par�cipa  online  das  aulas,  com  a  possibilidade  de  enviar  suas 

 perguntas  para  serem  respondidas  em  tempo  real  pelo  professor.  É  uma  ferramenta  u�lizada 

 para  realizar  o  fechamento  sobre  os  assuntos  tratados  no  conteúdo,  onde  o  professor  �ra  as 

 possíveis  dúvidas  que  possam  ter  ficado  sobre  o  conteúdo,  em  tempo  real,  com  dia  e  horário 

 marcados. 

 b.  Vídeos:  O  professor  formador  poderá  gravar  vídeos  para  que  os  estudantes 

 possam  ter  acesso  e  assis�r  quantas  vezes  julgarem  necessário  referente  aos  pontos  mais 

 importantes  e  dúvidas  sobre  o  assunto.  Todo  o  planejamento  das  a�vidades  disponíveis  no 

 ambiente  virtual  de  aprendizagem,  inclusive  desde  a  elaboração,  produção  do  material 

 didá�co  e  das  a�vidades  teóricas  e  prá�cas  que  compõem  a  disciplina,  se  relacionam,  para 

 que  o  conteúdo  seja  apresentado  ao  aluno  de  forma  que  ele  consiga  a�ngir  os  seus 

 obje�vos. 

 Não  obstante,  acontecerão  dois  encontros  presenciais  obrigatórios  no  polo,  por 

 semestre.  Além  destes  encontros  obrigatórios,  terão  momentos  opta�vos  que  poderão  ser 
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 agendados  com  o  tutor  presencial  cuja  finalidade  é  de  orientação  e  acompanhamento  do 

 conteúdo e das a�vidades. 

 14. AVALIAÇÃO 

 Compreende-se  a  avaliação  como  um  ato  de  reflexão  e  de  crí�ca  que  só  tem  sen�do 

 se  inserido  no  contexto  histórico,  social,  polí�co,  territorial  e  cultural:  no  contexto  de  vida 

 dos  sujeitos  envolvidos.  Assim,  avaliar  é  a  possibilidade  de  indivíduos  e  grupos  sociais  se 

 situarem nos processos em que se cons�tuem como sujeitos históricos. 

 Diante  do  exposto,  o  presente  Projeto  Pedagógico  de  Curso  considera  a  avaliação 

 como  um  processo  con�nuo  e  cumula�vo,  no  qual  são  assumidas  as  funções  diagnós�ca, 

 forma�va,  processual  e  soma�va  de  forma  integrada  ao  processo  ensino-aprendizagem,  as 

 quais  devem  ser  u�lizadas  como  princípios  orientadores  para  a  tomada  da  consciência  das 

 limitações,  conquistas  e  possibilidades  de  superação  de  desafios  dos  estudantes.  Igualmente, 

 deve  funcionar  como  instrumento  colaborador  na  verificação  da  aprendizagem,  levando  em 

 consideração o predomínio dos aspectos qualita�vos sobre os quan�ta�vos. 

 A  avaliação  do  desempenho  acadêmico  do  estudante  será  realizada  em  vários 

 momentos,  tanto  no  Ambiente  Virtual  de  Aprendizagem  (AVA)  quanto  nos  momentos 

 presenciais,  pois  essa  avaliação  incorporará  novos  procedimentos,  que  valorizem  as 

 competências  dos  acadêmicos,  uma  vez  que  o  uso  de  Tecnologias  da  Informação  pelos 

 estudantes  possibilita  o  desenvolvimento  de  outras  habilidades,  além  das  já  previstas  pelas 

 matrizes curriculares nos cursos de origem. 

 A  avaliação  dos  estudantes  se  dará  de  forma  diagnós�ca,  con�nua,  processual  e 

 soma�va tendo em vista que avaliar é um desafio polí�co, social e cultural. 

 A  metodologia  de  avaliação  empregada  neste  projeto  pretende  valorizar  cada 

 trabalho  e/ou  a�vidade  desenvolvida  pelo  estudante  em  seu  ambiente  de  trabalho,  no 
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 intuito  de  acompanhar  o  avanço  pedagógico  do  referido  profissional  a  par�r  das  experiências 

 vivenciadas  em  seu  local  de  trabalho,  de  forma  individual  ou  cole�va,  na  qual  a  interação 

 social,  os  desafios,  as  conquistas  são  elementos  fundamentais  para  o  processo  de  avaliação  e 

 de  evolução  do  estudante.  A  par�r  das  questões  pontuadas,  da  forma  que  os  conteúdos  e 

 experiências  são  explorados,  o  estudante  começa  a  entender  seu  papel  no  mundo  e  se  sen�r 

 parte do processo educa�vo no interior da ins�tuição de ensino em que trabalha. 

 A  avaliação  se  dará  em  cada  componente  curricular,  nos  momentos  presenciais  e  a 

 distância,  ancorada  na  reflexão  dialógica,  par�cipa�va,  diagnós�ca,  processual  e 

 emancipatória  entre  professor  formador,  professor  mediador  e  estudante,  no  sen�do  de 

 valorizar  e  relacionar  o  conhecimento  construído  historicamente  pela  humanidade,  pela 

 escola  e  pelas  prá�cas  profissionais  co�dianas  com  a  experiência  de  vida  de  cada  estudante. 

 Assim,  teoria  e  prá�ca  serão  trabalhadas  de  forma  concomitante  com  resultados 

 extremamente posi�vos. 

 A  avaliação  se  cons�tui  essencialmente  em  um  espaço  de  formação  e  deve, 

 portanto,  possibilitar  a  construção  do  conhecimento,  o  aprendizado  e  a  emancipação  do 

 estudante,  já  que  os  sujeitos  envolvidos  deverão  ser  capazes  de  se  auto  avaliar  diante  da 

 realidade na qual estão inseridos e das quais são protagonistas. 

 Quanto  à  assiduidade,  refere-se  à  frequência  aos  momentos  presenciais,  aos 

 trabalhos escolares, aos exercícios de aplicação e a�vidades prá�cas. 

 O  aproveitamento  escolar  é  avaliado  mediante  acompanhamento  con�nuo  dos 

 estudantes e dos resultados por eles ob�dos nas a�vidades realizadas. 

 Os  instrumentos  de  avaliação  são:  além  da  par�cipação  nos  fóruns  de  dúvidas,  nos 

 seminários  presenciais,  também  as  a�vidades  desenvolvidas  em  cada  componente 

 curricular,,  um  relatório  de  a�vidades  com  pesquisa  de  campo  e  serão  u�lizados  de  forma 

 que  possibilitem  reflexão  crí�ca,  cria�va  e  autônoma  através  da  teoria  e  da  prá�ca  co�diana. 

 Cada instrumento de avaliação é diferente e com obje�vo dis�nto. 
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 As  a�vidades  serão  realizadas  mediante  pesquisa,  prá�cas  de  leitura, 

 experimentação, inves�gação, reflexão e produção textual. 

 Nessa  concepção  de  avaliação,  o  diálogo  e  a  par�cipação  prevalecem  e  oportunizam 

 ao  estudante  construir,  reconstruir  e  compreender  a  prá�ca  profissional  co�diana,  a  par�r  do 

 instante que ela é ques�onada ou problema�zada pelo professor mediador presencial. 

 Todos  os  componentes  curriculares  devem  ser  avaliados  com  uma  nota  de  0  (zero)  a 

 10 (dez) pontos. 

 Para  efeito  de  aprovação  nas  componentes  curriculares  o  estudante  deverá  obter 

 média final igual ou maior que 6,0 (seis). 

 A  fim  de  regularização  no  Sistema  Acadêmico  aos  estudantes  que  nunca  realizaram 

 a�vidades avalia�vas, o professor deverá lançar nota 0 (zero). 

 Ao  estudante  que  não  conquistar  os  resultados  conforme  estabelece  a  presente 

 sistemá�ca não será conferida a diplomação. 

 Quanto  à  recuperação,  essa  se  dará  de  forma  paralela  e  con�nua  e  deverá  acontecer 

 durante  todo  o  processo  por  meio  do  apoio  pedagógico  dos  professores  formadores  e 

 professores  mediadores,  com  reabertura  das  a�vidades  propostas  visando  a�ngir  o  obje�vo 

 do  curso  de  qualificar  profissionalmente  funcionários  educadores  que  respeitem  e  sejam 

 respeitados dentro do espaço escolar. 

 Para  os  cursos  Técnicos  Subsequentes,  a  nota  de  cada  semestre  será  a  média 

 aritmé�ca  simples  de  todas  as  avaliações,  acrescida  de  até  2  (dois)  pontos  do  conceito 

 referente à avaliação a�tudinal. 
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 São  considerados  critérios  de  avaliação  do  desempenho  a�tudinal  escolar  valores 

 sociais,  postura  do  discente,  autoavaliação  e  análise  do  desenvolvimento  integral  do 

 estudante no período le�vo, conforme versa o ar�go 296 do Regulamento Didá�co do IFMT. 

 14.1. Revisão da Avaliação, Avaliação em Segunda Chamada e Prova Final 

 O  estudante  poderá  solicitar  revisão  de  avaliação  mediante  solicitação  devidamente 

 fundamentada,  via  canal  de  mensagens  do  AVA,  no  prazo  de  até  2  (dois)  dias  le�vos  após  a 

 divulgação do resultado da avaliação. 

 Haverá  ainda  concessão  de  segunda  chamada,  desde  que  respeitados  os  trâmites 

 estabelecidos  no  Regulamento  Didá�co  do  IFMT.  Assim,  decorrido  o  prazo  de  primeira 

 chamada,  para  a  concessão  da  segunda  chamada  o  estudante  deverá  jus�ficar  sua  ausência, 

 mediante  requerimento  devidamente  fundamentado,  no  prazo  de  até  3  (três)  dias  le�vos 

 após  a  realização  da  primeira  chamada.  Decorrido  o  prazo  de  segunda  chamada,  será 

 atribuída nota 0,0 (zero) ao estudante que não comparecer para realizar a avaliação. 

 Decorridas  todas  as  avaliações  do  componente  curricular,  haverá  prova  final  (PF) 

 des�nada  aos  estudantes  que  ob�verem  média  final  inferior  a  6,0  (seis),  independentemente 

 do número de componentes curriculares. 

 Ao  final  do  período  le�vo,  o  estudante  que  ob�ver  a  média  do  componente 

 curricular  inferior  a  6,0  (seis)  terá  direito  à  prova  final,  contendo  os  conteúdos 

 preestabelecidos pelo professor e abordados durante o período le�vo. 

 A  prova  final  se  cons�tui  em  uma  a�vidade  avalia�va  que  deverá  ser  aplicada  em 

 período  estabelecido  pela  coordenação  de  curso,  por  meio  de  um  cronograma  previamente 

 divulgado. 

 A  realização  da  prova  final  deverá  respeitar  o  prazo  mínimo  de  3  (três)  dias  le�vos 

 entre  a  divulgação  da  média  do  componente  curricular  e  a  realização  da  PF,  considerando  o 

 calendário acadêmico. 
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 15.  APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

 O  pedido  deve  ser  elaborado  durante  o  período  de  matrícula  no  curso  ou  no  prazo 

 estabelecido  no  calendário  acadêmico,  para  os  discentes  do  Projeto  IFMT  Profuncionário,. 

 Cabe  ao  discente  encaminhar  à  Coordenação  de  Curso  correspondente  o  processo  de 

 aproveitamento  de  estudos,  sendo  feita  a  análise  conforme  disposições  do  Regulamento 

 didá�co. 

 Nos  cursos  técnicos  subsequentes  ao  Ensino  Médio,  poderão  ser  aproveitados 

 componentes  curriculares  até  o  limite  de  50%  (cinquenta  por  cento)  do  curso.  O 

 aproveitamento  de  estudos  compreenderá  componentes  curriculares  que  tenham  sido 

 cursados até 5 (cinco) anos antes. 

 O  aproveitamento  de  estudos  será  concedido  quando  o  conteúdo  e  a  carga  horária 

 do  componente  curricular  analisado  equivaler  a,  no  mínimo,  80%  (oitenta  por  cento)  do 

 componente para o qual foi solicitado o aproveitamento. 

 A  Coordenação  de  Curso  deverá  dar  ciência  do  resultado  do  processo  ao 

 requerente.  Até  a  data  de  publicação  dos  resultados,  o  estudante  deverá  frequentar  as  aulas 

 regularmente.  Para  efeito  de  registro  acadêmico,  constará  no  histórico  escolar  a  relação  de 

 disciplinas aproveitadas com a respec�va carga horária da matriz curricular do curso. 

 Maior  detalhamento  sobre  os  critérios  de  aproveitamento  de  estudos  são 

 encontrados no Regulamento Didá�co do IFMT vigente. 
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 16. CERTIFICADOS E DIPLOMAS 

 Ao  concluir  o  curso,  após  o  cumprimento  integral  de  todos  os  componentes 

 curriculares  e  das  a�vidades  definidas  no  PPC,  será  conferido  ao  estudante  o  diploma  de 

 técnico  de  nível  médio  na  habilitação  correspondente  (LDB,  Art.  36-D),  no  qual  se  fará 

 constar o eixo tecnológico e o nome do curso. 

 Os  históricos  escolares  que  acompanham  os  diplomas  devem  apresentar  os 

 componentes  curriculares  cursados,  contendo  as  respec�vas  cargas  horárias,  frequências  e 

 aproveitamento dos concluintes. 

 O  concluinte  que  es�ver  em  falta  com  qualquer  documentação  só  poderá  receber 

 seu cer�ficado depois de sanadas as pendências. 

 17. SISTEMA DE AVALIAÇÃO E PLANO DE MELHORIA DO CURSO 

 A  autoavaliação  do  Curso  Técnico  em  Infraestrutura  Escolar  Subsequente  ao  Ensino 

 Médio  deverá  ser  feita  com  a  periodicidade  anual,  em  reunião  do  Colegiado  de  Curso,  com  a 

 par�cipação  do  Coordenador  de  Curso,  representantes  da  Direção  de  Ensino  e 

 representantes dos discentes. 

 Esta  reunião  será  realizada  com  o  obje�vo  de  avaliar  o  Curso  e  discu�r  melhorias  a 

 serem  implementadas,  visando  manter  a  matriz  do  Curso  e  seus  Programas  de  Disciplina 

 atualizados  e  adequados  para  as  eventuais  mudanças  nas  demandas  do  mercado  de  trabalho 

 da Infraestrutura Escolar. 

 Ademais,  haverá  o  acompanhamento  do  trabalho  docente  por  meio  de  reuniões 

 pedagógicas,  bem  como  reuniões  sistemá�cas  sobre  as  fragilidades  do  curso  com 

 representantes docentes e discentes. 
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 18. ATENDIMENTO AO DISCENTE 

 Entendendo  a  importância  da  permanência  com  êxito  dos  estudantes  na  Ins�tuição, 

 o  IFMT  regulamentou,  pelas  Resoluções  do  Conselho  Superior  nº  94  e  95,  de  18  de  outubro 

 de 2017, a Polí�ca de Assistência Estudan�l. 

 A  Coordenação  de  Assistência  Estudan�l  tem  o  propósito  de  contribuir  com  a 

 ampliação  das  condições  de  acesso,  permanência  e  êxito  dos  estudantes,  atentando  às 

 demandas  educacionais  de  modo  a  iden�ficar,  encaminhar  e  acompanhar  situações 

 relacionadas  à  questões  sociais,  psicológicas  e  pedagógicas  que  interferem  no  processo  de 

 ensino-aprendizagem. 

 Com foco nesse propósito esta Coordenação tem como obje�vos principais: 

 a)  realizar  ações  para  minimizar  situações  de  vulnerabilidade  socioeconômica, 

 principalmente mediante o acesso aos auxílios estudan�s; 

 b)  implementar  programas,  projetos  e  ações  que  desenvolvam  a  autonomia  e  o 

 protagonismo do estudante no processo de ensino e aprendizagem: 

 c)  promover  espaços  de  discussão  e  desenvolvimento  de  programas  e  projetos 

 que contribuam para a inclusão social; 

 d)  desenvolver,  ar�culada  com  os  demais  setores  da  ins�tuição,  ações  visando  a 

 permanência e êxito dos estudantes; 

 e)  facilitar  a  par�cipação  dos  estudantes  no  espaço  escolar,  fomentando  a 

 par�cipação polí�ca e cidadã; 

 f)  desenvolver  ações  voltadas  à  prevenção  de  doenças  e  promoção  da  saúde 

 �sica e mental; 

 A  Polí�ca  de  Assistência  Estudan�l  do  IFMT  visa  a  garan�a  da  completa  inserção 

 social  dos(as)  estudantes  por  meio  de  uma  formação  é�ca  e  cidadã,  não  sendo  restrita 

 apenas  ao  apoio  financeiro  de  incen�vo  à  permanência.  Essa  visão  ampliada  é  realizada 
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 através  da  colaboração  de  vários  setores,  e  de  uma  equipe  mul�profissional  formada 

 pelos(as)  trabalhadores(as)  do  IFMT  que  vão  conduzir  o  planejamento,  a  execução,  a 

 avaliação e o monitoramento da polí�ca. 

 A  equipe  mul�profissional  é  composta  por  Assistentes  Sociais,  Psicólogos(as), 

 Pedagogos(as),  Técnicos(as)  em  Assuntos  Educacionais,  Nutricionistas,  Tradutores(as) 

 Intérpretes  de  LIBRAS,  Assistentes  de  Alunos(as),  Enfermeiros(as)  e  outros(as)  servidores(as) 

 que  venham  a  ser  designados  pelo  campus  para  atendimento  educacional  especializado  - 

 AEE. 

 19. ESTÁGIO CURRICULAR 

 Devido  ao  caráter  de  oferta  especial  do  Projeto  IFMT  -  Profuncionário,  o  estágio 

 curricular  obrigatório  e/ou  não  obrigatório  não  será  um  item  contemplado  neste  Projeto 

 Pedagógico de Curso. 

 20. QUADRO DE SERVIDORES 

 A  gestão  do  projeto  será  executada  pelo  IFMT  Reitoria/CREaD,  por  meio  de  equipe 

 pedagógica  e  administra�va  nomeada  por  portaria,  bem  como  por  profissionais  a  serem 

 selecionados posteriormente por meio de edital. 

 21. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

 A  ins�tuição  ofertante,  deverá  cumprir  um  conjunto  de  exigências  que  são 

 necessárias  ao  desenvolvimento  curricular  para  a  formação  profissional  com  vistas  a  a�ngir 

 um padrão mínimo de qualidade. 
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 O  quadro  abaixo  apresenta  a  estrutura  �sica  específica  necessária  ao 

 funcionamento  do  Curso  Técnico  em  Infraestrutura  Escolar,  subsequente  ao  Ensino  Médio, 

 na modalidade a distância. 

 QUANTIDADE  ESPAÇO FÍSICO  DESCRIÇÃO 

 01  Laboratório de Informá�ca  Com 20 máquinas, so�wares, acesso à internet, 
 projetor mul�mídia e tela de projeção. 

 01  Sala de aula 
 sala com capacidade para atender até 40 alunos, 
 equipadas com carteiras, projetor mul�mídia e 
 quadro. 

 01  Biblioteca  Com espaço de estudos individual e em grupo, e 
 acervo bibliográfico e de mul�mídia específicos. 

 Tendo  em  vista  o  termo  de  cooperação  com  as  escolas  estaduais  e  municipais,  poderão  ser 

 u�lizados  os  diversos  espaços  que  compõem  o  ambiente  escolar  e  serão  u�lizados  para  o 

 desenvolvimento de a�vidades técnicas e pedagógicas, conforme a habilitação específica do curso. 

 21.1. Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

 O  Ambiente  Virtual  de  Aprendizagem  –  AVA  que  atenderá  o  curso  é  Ins�tucional 

 baseado  no  Moodle,  e  que  foi  construído  para  suportar  os  cursos  técnicos  a  distância 

 desenvolvidos e apoiado pelo CREaD/IFMT. 

 Para  acessar  o  AVA  os  estudantes  farão  a  auten�cação  em  site  específico  por  meio 

 do  fornecimento  da  matrícula  e  de  uma  senha  pessoal.  Ao  acessar  o  ambiente,  os  estudantes 

 terão  acesso  às  salas  de  aula  correspondente  aos  componentes  curriculares  do  curso.  São 

 nestas  unidades  em  que  constarão  os  materiais,  a�vidades  e  avaliações,  bem  como  os 

 demais  recursos  para  uso  do  estudante  no  momento  assíncrono,  isto  é,  quando  não  está  em 

 contato ao vivo com seus professores. 
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 As  salas  de  aula  virtuais  do  AVA  que  atenderão  ao  curso  serão  desenvolvidas  pelo 

 designer  instrucional  em  conjunto  com  os  professores  formadores  com  o  auxílio  da  equipe 

 mul�disciplinar,  de  acordo  com  o  Projeto  Pedagógico  do  Curso.  O  desenvolvimento  das  salas 

 de  aula  virtuais  ocorrerá  com  antecedência  mínima  de  30  dias  antes  do  início  das  a�vidades 

 acadêmicas.  Todas  as  ações  dos  estudantes  e  professores  no  AVA  ficarão  disponíveis  para 

 verificação por meio de relatório solicitado à Administração do AVA. 

 É  desejável  a  integração  entre  o  AVA  e  o  sistema  acadêmico  do  IFMT,  de  forma  que 

 o  estudante  possa  ter  acesso  às  suas  informações  acadêmicas  a  par�r  do  AVA  e  vice-versa.  As 

 normas  de  acesso  ao  AVA  que  atendam  ao  curso  Técnico  em  Infraestrutura  Escolar  estão  em 

 consonância  com  o  Regulamento  dos  Ambientes  Virtuais  do  IFMT.  É  necessário  que  os 

 usuários  do  AVA  tenham  ciência  das  suas  permissões  e  das  possíveis  sanções  em  caso  de 

 acesso indevido ou qualquer ação contra à Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD. 
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 22. BIBLIOTECA 

 A  biblioteca  disponível  aos  estudantes  deste  curso  deverá  operar  com  um  sistema 

 informa�zado, possibilitando fácil acesso ao seu acervo. 

 O  acervo  deverá  estar  dividido  por  áreas  de  conhecimento,  facilitando,  assim,  a 

 procura  por  �tulos  específicos,  com  exemplares  de  livros  e  periódicos,  contemplando  todas 

 as  áreas  de  abrangência  do  curso.  Oferecerá  serviços  de  consultas  informa�zadas  a  bases  de 

 dados  e  ao  acervo.  O  tutor  presencial  em  cada  polo  poderá  orientar  a  norma�zação  de 

 trabalhos acadêmicos, orientação bibliográfica e as pesquisas online. 
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 ANEXO I 

 DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES CURRICULARES 

 DISCIPLINAS  EMENTA 

 NÚCLEO DE FORMAÇÃO TÉCNICA 

 Fundamentos  e  prá�cas  em 
 EaD 

 A  u�lização  da  modalidade  Educação  a  Distância.  Conceitos,  modelos  e 
 sistemas  de  EaD.  Prá�cas  a�vas  na  EAD  (aprendizagem  de  educação 
 em  projetos  ou  problemas,  sala  de  aula  inver�da,  estudos  e  a�vidades 
 em  grupos,  pesquisa  de  campo,  promoção  de  debates,  aplicação  da 
 tecnologia). 

 Bibliografia Básica 

 Fundamentos  e  Prá�cas  na  EaD  /  Artemilson  Alves  de  Lima.  4.  ed. 
 atual.  e  rev.  Cuiabá:  Universidade  Federal  de  Mato  Grosso.  Rede 
 e-Tec  Brasil,  2012.  BRASIL,  Ministério  da  Educação.  Secretaria  de 
 Educação Profissional e Tecnológica. 

 Informá�ca básica 

 O  que  é  tecnologia.  Tecnologias  da  Informação  e  comunicação.  O  que  é 
 informá�ca.  A  informá�ca  na  formação  do  trabalhador.  Histórico  da 
 computação.  Sistemas  computacionais  e  operacionais.  Editores  de 
 texto, gráficos, planilhas eletrônicas e apresentações. Uso da internet. 

 Bibliografia Básica 

 Jesus,  W.  T  e  Filho,  M.  F.  A.  INFORMÁTICA  BÁSICA  PARA  O  ESTUDO 
 ON-LINE.  2020.  Disponível  em: 
 h�ps://ifg.edu.br/a�achments/ar�cle/19169/Inform%C3%A1�ca% 
 20b%C3%A1sica%20para%20o%20estudo%20on-line%20(19-12-2 
 020).pdf 
 MIRANDA,  Luiz  Fernando  Fernandes.  Informá�ca  Básica  /  Luiz 
 Fernando  Fernandes  Miranda,  Mirtes  Mahon  Ma�ar.  –  Recife: 
 IFPE, 2014. 

 Produção  textual  na  educação 
 escolar 

 Produção  de  textos.  Leitura  e  compreensão  de  textos.  A  arte  de  ler,  de 
 escrever  e  de  comunicar.  Diferentes  gêneros  discursivos.  Coesão, 
 coerência  e  concisão.  Redação  oficial:  desenvolvimento  da  leitura  e 
 escrita  em  documentos  oficiais  educacionais  (relatório,  memorando, 
 ata,  correio  eletrônico,  registro  diário  de  ocorrência  escolar,  Projeto 
 Polí�co-Pedagógico, regimento interno escolar). 
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 Bibliografia Básica 

 Produção  Textual  na  Educação  Escolar  /  Olga  Cris�na  Rocha  de 
 Freitas.  4.  ed.  atual.  e  rev.  Cuiabá:  Universidade  Federal  de  Mato 
 Grosso.  Rede  e-Tec  Brasil,  2012.  BRASIL,  Ministério  da  Educação. 
 Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. 

 Direito  Administra�vo  e  do 
 Trabalho 

 Conceitos  fundamentais  de  Direito.  O  direito  e  o  mundo  do  trabalho.  A 
 Cons�tuição  Federal  e  a  conquista  da  cidadania.  Elementos  de  direito 
 administra�vo.  Os  funcionários  da  educação  como  sujeitos  de  sua 
 própria  história.  Iden�dade  Organizacional  do  ente  federa�vo. 
 Diretrizes  educacionais  (LDB  9.394/96,  BNCC,  DRC-MT,  LC  050/98, 
 PNAE)  e  legislações  estaduais  e  municipais.  Plano  Estadual  de 
 Educação de MT. 

 Bibliografia Básica 
 Direito  Administra�vo  e  do  Trabalho  /  Walter  Cândido  Borsato  de 

 Moraes.  4.  ed.  atual.  e  rev.  Cuiabá:  Universidade  Federal  de  Mato 
 Grosso. Rede e-Tec Brasil, 2012. 

 Língua  brasileira  de  sinais  – 
 LIBRAS 

 Noções  básicas  sobre  a  educação  de  surdos  e  sobre  a  Língua  Brasileira 
 de  Sinais  –  LIBRAS.  Compreensão  de  semelhanças  e  diferenças  entre 
 LIBRAS  e  Português.  Introdução  à  gramá�ca  da  Língua  Brasileira  de 
 Sinais. 

 Bibliografia Básica 

 ALMEIDA,  Wolney  Gomes.  LIBRAS:  introdução  à  língua  brasileira  de 
 sinais.  Ilhéus,BA:  UAB/UESC,  2013.  Disponível  em: 
 <h�p://nead.uesc.br/arquivos/Fisica/libras/modulo- 
 introd_a_lingua_brasileira_de_sinais.pdf>. Acesso em: 17 maio 2019. 

 NÚCLEO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA 

 Educadores  e  educandos: 
 tempos históricos 

 A  educação  e  a  escola  através  dos  processos  históricos.  A  construção, 
 organização  e  significado  das  ins�tuições  escolares.  Educação  e  ensino. 
 Funções  da  escola  na  sociedade  capitalista.  As  relações  entre  classes 
 sociais  e  educação.  Processos  educa�vos:  con�nuidades  e 
 descon�nuidades.  Movimentos  sociais  de  mudança  e  de  resistência. 
 Diversidade  etnico-cultural:  homens  e  mulheres  sujeitos  históricos. 
 Governo, mercado e educação. 

 Bibliografia Básica 

 Educadores  e  educandos:  tempos  históricos  /  Maria  Abádia  da 
 Silva.  4.  ed.  atual.  e  rev.  Cuiabá:  Universidade  Federal  de  Mato 
 Grosso.  Rede  e-Tec  Brasil,  2012.  BRASIL,  Ministério  da  Educação. 
 Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. 
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 Educação,  Sociedade  e 
 Trabalho:  abordagem 
 sociológica da educação 

 A  sociologia  como  resposta  intelectual  às  transformações  sociais 
 resultantes  da  Revolução  Industrial,  do  Industrialismo  e  da  Revolução 
 Francesa.  Educação  na  perspec�va  conservadora.  Educação  na 
 perspec�va  crí�ca.  Reestruturação  capitalista,  o  desenvolvimento  das 
 relações  de  trabalho  na  história  da  humanidade,  reformas  do  Estado  e 
 do  mundo  do  trabalho,  o  papel  da  escola  e  o  compromisso  social  dos 
 trabalhadores  da  educação.  O  papel  dos  funcionários  como 
 educadores. 

 Bibliografia Básica 

 Educação,  sociedade  e  trabalho:  Abordagem  sociológica  da 
 educação  /  Ricardo  Gonçalves  Pacheco  e  Erasto  Fortes  Mendonça. 
 4.  ed.  atual.  e  rev.  Cuiabá:  Universidade  Federal  de  Mato  Grosso. 
 Rede  e-Tec  Brasil,  2012.  BRASIL,  Ministério  da  Educação.  Secretaria 
 de Educação Profissional e Tecnológica 

 Relações  Interpessoais: 
 abordagem psicológica 

 Processo  de  desenvolvimento  humano:  infância,  adolescência,  fase 
 adulta  e  velhice.  Relações  e  prá�cas  pedagógicas  educa�vas  na  escola. 
 Trabalho  em  equipe.  Inovações  e  mudanças  no  ambiente 
 organizacional.  Comportamento  organizacional:  habilidades  para  a 
 comunicação  interpessoal,  mo�vação,  liderança,  habilidades 
 socioemocionais, conflitos. 

 Bibliografia Básica 

 Relações  Interpessoais:  Abordagem  psicológica  /  Regina  Lúcia 
 Sucupira  Pedroza.  4.  ed.  atual.  e  rev.  Cuiabá:  Universidade  Federal 
 de Mato Grosso. Rede e-Tec Brasil,  2012. 
 BRASIL,  Ministério  da  Educação.  Secretaria  de  Educação 
 Profissional e Tecnológica. 

 Funcionários  de  escolas: 
 cidadãos,  educadores, 
 profissionais e gestores 

 Os  funcionários  da  escola  no  contexto  da  educação  escolar.  Papel 
 social  da  escola  e  as  funções  educa�vas  não  docentes:  prá�ca 
 integrada,  profissionalismo  e  prá�ca  social.  Relações  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 
 democrá�ca das escolas e dos sistemas de ensino. 

 Bibliografia Básica 

 Funcionários  de  escolas:  Cidadãos,  educadores,  profissionais  e 
 gestores  /  João  Antônio  Cabral  de  Monlevade.  2.  ed.  atual. 
 Brasília:  Universidade  de  Brasília,  2005.  BRASIL,  Ministério  da 
 Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. 
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 Gestão da educação escolar 

 Administração  e  gestão  da  educação:  concepções,  escolas  e 
 abordagens.  A  gestão  da  educação:  fundamentos,  legislações  federal  e 
 estadual.  Reforma  do  Estado  brasileiro  e  a  gestão  escolar.  Gestão, 
 descentralização  e  autonomia.  Gestão  democrá�ca:  fundamentos, 
 processos  e  mecanismos  de  par�cipação  e  de  decisão  cole�vos. 
 Estrutura organizacional. Boas prá�cas. 

 Bibliografia Básica 

 Gestão  da  educação  escolar  /  Luiz  Fernandes  Dourado.  Brasília: 
 Universidade  de  Brasília,  2006.  BRASIL,  Ministério  da  Educação. 
 Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. 

 Homem,  Pensamento  e 
 Cultura:  abordagens  filosófica 
 e antropológica 

 Processo  de  construção  da  cidadania.  Filosofia  como  instrumento  de 
 reflexão  e  prá�ca.  É�ca,  moral  e  polí�ca.  O  ambiente  �sico  e  social. 
 Relações  homem-natureza.  Aspectos  e  valores  culturais.  Linguagem  e 
 comunicação. 

 Bibliografia Básica 

 Homem,  pensamento  e  cultura:  abordagem  filosófica  e  antropológica  / 
 Dante  Bessa.  4.  ed.  atual.  e  rev.  Cuiabá:  Universidade  Federal  de  Mato 
 Grosso.  Rede  e-Tec  Brasil,  2013.  BRASIL,  Ministério  da  Educação. 
 Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. 

 NÚCLEO DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA 

 Teorias do espaço educa�vo 

 Conceito  de  espaço.  História  dos  espaços  escolares  como  expressão  de 
 diferentes  culturas  e  pedagogias.  Espaço  natural,  espaço  arquitetônico 
 e  espaço  educa�vo.  O  colégio  jesuí�co  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 
 administra�vas.  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. Conforto  no ambiente escolar. 

 Bibliografia Básica 

 Teorias  do  Espaço  Educa�vo  /Antonio  Carlos  Carpintero;  Jaime 
 Gonçalves  Almeida  -4a.ed.  atualizada  e  revisada  –  Cuiabá:Universidade 
 Federal de Mato Grosso / Rede e-Tec Brasil, 
 2013. 

 Meio ambiente e higiene 
 Noções básicas de ecologia, meio ambiente e sua preservação. 
 Contribuições da �sica, química e biologia. Equilíbrio ecológico. 
 A ocupação da natureza do território brasileiro e do município 
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 pelo homem em suas a�vidades 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.  Higiene.  O  uso  higiênico  dos 
 espaços  escolares.  O  papel  do  funcionário  como  gestor  da  limpeza  e 
 higiene na escola. (caderno de Higiene) 

 Bibliografia Básica 

 Meio  ambiente,  sociedade,  higiene  e  educação  /  Ivan  Dutra  Faria;  João 
 Monlevade  –  4.ed.  atualizada  e  revisada  –  Cuiabá:  Universidade 
 Federal de Mato Grosso/ Rede e-Tec Brasil, 2013. 

 Segurança nas escolas 

 Conceitos  de  segurança.  Relações  sociais  e  educa�vas  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.  Segurança  do 
 trabalho.  Acidente  de  trabalho,  métodos  de  prevenção  de  acidentes  de 
 trabalho  e  reconhecimento  de  riscos  ambientais.  Segurança  em 
 laboratórios.  Noções  de  primeiros  socorros,  normas  regulamentadoras 
 (NRs) vigentes relacionadas. 

 Bibliografia Básica 

 Segurança  na  sociedade  e  nas  escolas.  /  João  Antônio  Cabral 
 Monlevade  –4a  ed.  Atualizada  e  revisada  -  Cuiabá:  Universidade 
 Federal de Mato Grosso / Rede 
 e-Tec Brasil, 2013. 

 Técnicas de construção 

 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.  Prá�ca  elementar  de  construções  e  reformas: 
 alicerces,  vigas,  pilares,  ferragens,  paredes,  rebocos,  azulejos,  pisos, 
 pintura,  impermeabilizações,  cercados  e  muros.  Instalações  elétricas  e 
 hidro  sanitárias  adaptadas  às  especificações  escolares.  Construção  e 
 manutenção  de  quadros  de  giz.  Orçamentação  e  custos  de 
 construções.  Papel  do  funcionário  quanto  à  construção,  conservação  e 
 manutenção �sica dos prédios escolares. Qualidade e segurança. 
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 Bibliografia Básica 

 Técnicas  de  construção.  /  Alessandro  Guimarães  Pereira.  –  4.ed. 
 atualizada  e  revisada  –  Cuiabá:  Universidade  Federal  de  Mato  Grosso  / 
 Rede e-Tec Brasil, 2013 

 Equipamentos  hidráulicos  e 
 sanitários 

 O  planeta  água.  Captação,  distribuição  e  consumo  de  água  nas  escolas. 
 Acesso  à  água  potável.  Bebedouros  e  refrigeradores:  estrutura, 
 funcionamento  e  reparos.  Equipamentos  hidro  sanitários  nas  cozinhas, 
 can�nas  e  sanitários.  Leitura  de  plantas  dos  projetos  hidro  sanitários. 
 Estrutura  e  funcionamento  da  rede  de  esgotamento  sanitário,  próprio 
 ou  integrado  à  cidade.  Prá�ca  de  reparos  nos  equipamentos 
 hidráulicos e sanitários. 

 Bibliografia Básica 

 Equipamentos  Hidráulicos  e  Sanitários/Chenia  Rocha  Figueiredo  – 
 4.ed.  atualizada  e  revisada  –  Cuiabá:Universidade  Federal  de  Mato 
 Grosso / Rede e-Tec Brasil, 2013 

 Equipamentos  elétricos  e 
 eletrônicos 

 Eletricidade  como  fonte  de  energia.  Fundamentos  teóricos  e 
 aplicações  na  escola.  Iluminação  de  ambientes  externos  e  internos  ao 
 prédio  escolar.  Equipamentos  e  gastos  de  energia:  estrutura  e 
 funcionamento.  Ven�lação  e  condicionamento  ar�ficial  do  ar. 
 Instalações  elétricas.  Manutenção  e  reparo  de  instalações  e 
 equipamentos.  Aparelhos  eletrônicos:  manuseio,  manutenção  e 
 reparos.  Progresso  cien�fico  e  impacto  ambiental  da  produção  de 
 energia. 

 Bibliografia Básica 

 Equipamentos  elétricos  e  eletrônicos.  /  Chenia  Rocha  Figueiredo  – 
 4.ed.atualizada  e  revisada  –  Cuiabá:  Universidade  Federal  de  Mato 
 Grosso / Rede e-Tec Brasil, 2013 

 Equipamentos  e  materiais 
 didá�cos 

 Conceitos  básicos  de  Didá�ca  e  Metodologias  do  ensino  na  educação 
 básica.  Equipamentos  e  materiais  de  creches  e  de  pré-escolas. 
 Equipamentos  e  materiais  nos  processos  de  alfabe�zação. 
 Equipamentos  e  materiais  no  ensino  fundamental  e  médio:  do  quadro 
 de  giz  aos  recursos  específicos  modernos.  Equipamentos  e  recursos 
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 específicos  para  portadores  de  necessidades  educacionais  especiais. 
 Papel  do  técnico  em  sua  relação  com  professor  mediador  a  distância  e 
 estudantes. 

 Bibliografia Básica 

 Equipamentos  e  materiais  didá�cos.  /  Olga  Cris�na  Rocha  de  Freitas. 
 –4a  ed.atualizada  e  revisada  –  Cuiabá:  Universidade  Federal  de  Mato 
 Grosso / Rede e-TecBrasil, 2013 

 NÚCLEO DE FORMAÇÃO TRANSDISCIPLINAR/INTERDISCIPLINAR 

 Projeto Integrador I 
 Interdisciplinaridade,  relação  teoria  e  prá�ca,  indissociabilidade 
 ensino,  pesquisa  e  extensão.  Ar�culação  dos  componentes  curriculares 
 com a prá�ca profissional a par�r da iden�ficação de um problema. 

 Bibliografia Básica 

 CORRÊA, Luiz Nilton, Metodologia Científica: para trabalhos 
 acadêmicos e artigos, Florianópolis, SC: Do Autor, 2008. 

 COSTA,  Marco  Antonio  F.  da,  COSTA,  Maria  Fátima  Barrozo  da, 
 Projeto  de  Pesquisa:  Entenda  e  Faça.  Petrópolis,  RJ:  editora 
 Vozes, 2017. 

 GIL,  Antonio  Carlos.  Como  elaborar  projetos  de  pesquisa.  4.  ed. 
 São Paulo: Atlas, 2002. 

 OLIVEIRA,  Maria  Marly.  Como  fazer  pesquisa  qualitativa. 
 Petrópolis: Vozes, 2007. 

 Projeto Integrador II 

 Elaboração  de  projeto  de  intervenção  sobre  a  prá�ca  profissional  a 
 par�r  da  integração  dos  componentes  curriculares,  mediante  reflexão 
 sobre  o  papel  dos  funcionários  da  escola  no  contexto  da  educação 
 escolar.  Papel  social  da  escola  e  as  funções  educa�vas  não  docentes: 
 prá�ca  integrada,  profissionalismo  e  compromisso  social.  Relação 
 entre  os  funcionários  e  a  estrutura,  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 democrá�ca das escolas e dos sistemas de ensino. 
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 Bibliografia Básica 

 CORRÊA,  Luiz  Nilton,  Metodologia  Científica:  para  trabalhos 
 acadêmicos e artigos, Florianópolis, SC: Do Autor, 2008. 

 KÖCHE,  José  Carlos.  Fundamentos  de  Metodologia  Científica: 
 Teoria  da  ciência  e  iniciação  à  pesquisa,  32  edição,  editora 
 Vozes. 

 OLIVEIRA,  Maria  Marly.  Como  fazer  pesquisa  qualitativa. 
 Petrópolis: Vozes, 2007. 

 SEVERINO,  Antônio  Carlos,  Metodologia  do  Trabalho  Científico, 
 21º edição, Cortez editora. 

 Projeto Integrador III 

 Tipos  de  manutenção.  Gestão  da  manutenção.  NBRs  relacionadas. 
 Execução  do  projeto  de  intervenção  sobre  a  prá�ca  profissional  e 
 apresentação  dos  resultados  a  par�r  da  integração  dos  componentes 
 curriculares. 

 Bibliografia Básica 

 CORRÊA,  Luiz  Nilton,  Metodologia  Científica:  para  trabalhos 
 acadêmicos e artigos, Florianópolis, SC: Do Autor, 2008. 

 KÖCHE,  José  Carlos.  Fundamentos  de  Metodologia  Científica: 
 Teoria  da  ciência  e  iniciação  à  pesquisa,  32  edição,  editora 
 Vozes. 

 OLIVEIRA,  Maria  Marly.  Como  fazer  pesquisa  qualitativa. 
 Petrópolis: Vozes, 2007. 

 SEVERINO,  Antônio  Carlos,  Metodologia  do  Trabalho  Científico, 
 21º edição, Cortez editora. 
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