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Perguntas e Respostas sobre Cursos FIC

O IFSULDEMINAS – Campus Passos desenvolverá cursos FIC nas categorias assim conceituadas:

I - Formação inicial de trabalhadores - compreende cursos que contemplam um conjunto de saberes
que habilitam o egresso do curso FIC ao início do exercício profissional, associado ou não à elevação da
escolaridade, com carga horária mínima igual ou superior a 160 (cento e sessenta) horas.

II  -  Formação continuada de trabalhadores -  compreende cursos de atualização profissional,  que
ampliam a formação inicial do trabalhador, com carga horária mínima igual ou superior a 08 (oito) horas. 

Quais são os objetivos dos cursos FIC ?

I - proporcionar aos trabalhadores o desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social;

II  -  atender  às  demandas  de  formação  e  conhecimento  técnico,  científico  e  tecnológico,  em
consonância com os setores produtivos e a realidade regional e local;

III - contribuir para a inserção e reinserção dos trabalhadores no mundo do trabalho;

IV - promover a cidadania e inclusão social através da formação para o trabalho.

 Nos  cursos  de formação inicial,  poderá  ser  conjugado aos  objetivos  expostos  nos  incisos  de I  a IV a
finalidade de elevar a escolaridade dos trabalhadores.
 Nos cursos de formação continuada, conjuga-se aos objetivos expostos nos incisos de I a IV a finalidade de
aprimorar, aprofundar, atualizar e ampliar os saberes dos trabalhadores relativos a uma área profissional.

Os cursos FIC caracterizam-se por se fundamentarem em quais princípios?

I - flexibilidade para o atendimento das necessidades de cada contexto socioeducacional;

II - sintonia entre os arranjos sociais, culturais e produtivos locais;

III - complementaridade à Educação Básica;

IV –  articulação,  quando possível,  com o  Eixo  Tecnológico  dos  demais  cursos  oferecidos  pela
instituição, promovendo a verticalização do ensino;

V - valorização das experiências anteriores dos discentes;

VI - aproveitamento dos recursos humanos e materiais do campus e/ou instituição parceira.

Os  cursos  de  formação  inicial  e  formação  continuada  poderão  ser  ofertados  através  de  quais
modalidades?

 Presencial e  a distância.

Quais são as cargas horárias dos cursos FIC ofertados?

Cursos de Formação Inicial com carga horária mínima de 160 horas;



 Cursos de Formação Continuada com carga horária mínima de 40 horas.

Como são feitas as propostas dos cursos FIC?

A proposta de cursos FIC  são elaboradas e encaminhadas para avaliação, por meio de um projeto
pedagógico  de  curso.  Na  elaboração  do  projeto  pedagógico  dos  cursos,  a  equipe  poderá  utilizar
contribuições teóricas de pesquisadores que abordam temáticas tais como: trabalho e educação, sociologia do
trabalho, educação profissional, educação de jovens e adultos e outras.

O que deve conter no projeto pedagógico de curso FIC?

O projeto pedagógico simplificado deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos: 

Capa contendo a logomarca do  campus, dados institucionais,  nome do curso e sua classificação
(formação continuada), local e data;

 Dados  do  campus,  em  forma  de  tabela:  CNPJ,  razão  social,  esfera  administrativa,  endereço,
telefone/fax, site da instituição;

Dados  da  instituição  parceira  (se  houver):  CNPJ,  razão  social,  esfera  administrativa,  endereço,
telefone/fax, responsável pelo curso, cargo/função, e-mail do responsável, site da instituição;

Dados  gerais  do  curso,  em  forma  de  tabela:  nome  do  curso,  número  de  vagas  por  turma,
periodicidade das aulas,  carga horária, modalidade da oferta (presencial ou a distância),  turno, local  das
aulas, nome, e-mail e titulação do responsável e/ou responsáveis por ministrar o curso; 

Justificativa, Objetivos,  Público-alvo,  Perfil  profissional  e  áreas  de  atuação,  Pré-requisitos  e
Mecanismos  de  acesso  ao  curso, Matriz  curricular, Componentes  Curriculares,  Quadro  dos  Docentes
envolvidos com o curso, Descrição dos principais instrumentos de avaliação da aprendizagem, Definição dos
mínimos  de  frequência  e/ou  aproveitamento  da  aprendizagem  para  fins  de  aprovação/certificação,
Infraestrutura física e equipamentos e Bibliografia.

Como é realizada a divulgação das vagas dos cursos FIC?

A divulgação das vagas a serem ofertadas para os cursos será  precedida de portaria do Reitor
autorizando a realização da seleção.
O Edital para seleção dos candidatos contemplará as informações dos cursos ofertados pelos campi,

das inscrições ao processo seletivo, da forma de seleção, da matrícula, do calendário e do desligamento.

Como é feita a seleção, cadastro e matrícula dos estudantes nos cursos FIC?

A seleção dos candidatos será feita buscando atender aos pré-requisitos estabelecidos para a
frequência ao curso, podendo ser, por sorteio, por entrevista ou por avaliação de conhecimentos anteriores.

Como será o registro dos estudantes dos cursos FIC?

 O registro dos estudantes dos cursos da modalidade FIC no SISTEC será processado a partir  da
matrícula dos mesmos,  sendo  necessário  o  número do documento de autorização da oferta do curso
(portaria) e da relação nominal dos estudantes com respectivos CPFs.

Para fins de certificação, o que será necessário para o estudante?

Após a conclusão dos cursos com aproveitamento,  o aluno fará  jus a certificados de Formação
Inicial ou Formação Continuada para o trabalho.

Os certificados serão elaborados pela Secretaria do campus, mediante apresentação da Solicitação de
Impressão de Certificados, disponível no site do IFSULDEMINAS, campus Passos, assinados pelo Diretor
Geral e pela Coordenadora de Extensão.

A  certificação  de  cursos  FIC  ministrados  através  de  parcerias  poderá  ser  realizada  pelo



IFSULDEMINAS ou através de certificação conjunta.
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