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Compartilhar o processo de construção da diretriz alinhada à educação 

emancipatória: formação humanística e cultura geral integrada à formação 

técnica, tecnológica e científica pautada pelos princípios da democracia, da 

autonomia e da participação crítica e cidadã. 

Objetivo  
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As estratégias e metodologias utilizadas na construção da Diretriz 

promoveram a participação democrática dos atores – estudantes, pais, 

servidores e comunidade externa – por meio de ferramentas colaborativas, 

momentos de diálogos, estudos, reuniões, webconferências, questionários, 

audiências públicas e seminários. 

Relato de Experiência Exitosa 
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Histórico do trabalho 
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2012-2017 

GTI EMI/IFC 

estudos e reflexões 

Fevereiro/2017 

O FDE/CONIF recomendou: 

debates nos IF sobre o EMI 

I Seminário de Educação 

Profissional Integrada ao Ensino 

Médio do IFC 

Agosto/2017 

Setembro/2017 

Socialização do I Seminário em todos 

os campi e contribuições para o 

Seminário Nacional do EMI (FDE) 

Seminário Nacional 

do EMI (FDE) - em 

Brasília 

Setembro/2017 

Outubro/2017 

Audiência pública à 

comunidade acadêmica 

e externa em todos os 

campi do IFC 

Novembro/2017 

Criação da página web, 

junto ao site/página da 

PROEN: Educação 

Profissional Integrada 

ao Ensino Médio - 

Diálogos e Construções 
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Histórico do trabalho 
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Março/2018 

Criação da comissão 

dos trabalhos: CIPATEC 

Abril/2018 

Webconferências realizadas com 

todas as áreas da Educação 

Básica 

Webconferências 

realizadas com todas as 

áreas específicas 

/formação profissional 

Abril/2018 

Maio/2018 

Construção colaborativa do perfil do 

egresso do IFC 

Temas específicos 

das diretrizes 

indutoras da 

Educação 

Profissional 

Integrada ao 

Ensino Médio 

Maio/2018 

Maio/2018 

Conhecimentos de cada 

área do saber 

Construção colaborativa 

do perfil do egresso de 

cada curso 

Maio/2018 
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Histórico do trabalho 
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Junho/2018 

Trabalhos da Comissão 

Permanente de 

Implantação e 

Acompanhamento das 

Diretrizes dos Cursos 

Técnicos/CIPATEC – 

proposta de diretriz 

21 a 23 de agosto de 

2018 

II Seminário, que teve como 

título “Luzes, Câmera, Ação: 

Construindo Diretrizes” - 

Campus Brusque  

Sistematização dos 

trabalhos/diretriz – CIPATEC. 

Setembro e 

outubro/2018  

26 de outubro /2018 

Abertura do processo: análise, parecer, 

aprovação da procuradoria. 

Aprovação das Diretrizes: 

Resolução Nº 16/2019 – 

CONSUPER 

1º de abril/2019 

Março a junho/2019 

Período de reformulação 

dos cursos  - 

conhecimentos que se 

integram  nas áreas do 

saber para o Currículo 

Integrado. 
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Contextualização 
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Cursos Ofertas Turmas 

Os cursos de Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio ofertados no IFC: 

16 37 62 

Agropecuária 7 ofertas, 20 turmas 

Informática 11 ofertas, 19 turmas 

Informática para Internet  1 oferta, 1 turma 

Automação Industrial 3 ofertas, 3 turmas 

Química 2 ofertas, 3 turmas 

Segurança do Trabalho 2 ofertas, 2 turmas 

Administração 2 ofertas, 2 turmas 

Eletromecânica 1 oferta, 2 turmas 

Eletroeletrônica  1 oferta, 2 turmas 

Hospedagem 2 ofertas, 3 turmas 

Alimentos  1 oferta, 1 turma 

Vestuário  1 oferta, 1 turma 

Mecânica  1 oferta, 1 turma 

Agroecologia 1 oferta, 1 turma 

Guia de Turismo 1 oferta, 1 turma 

Controle Ambiental 1 oferta, 1 turma 



Estratégias e metodologias de 

participação coletiva dos atores 

- estudantes, pais, servidores e 

comunidade externa para a 

condução dos trabalhos 
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Estratégias e metodologias de participação coletiva 

I Seminário – Transmissão ao vivo para cada campus; carta memória enviada por e-mail aos servidores e 

estudantes para socialização do evento. 

9 



Estratégias e metodologias de participação coletiva 

II Seminário – Transmissão ao vivo para cada campus; carta memória enviada por e-mail aos servidores e 

estudantes para socialização do evento. 
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Estratégias e metodologias de participação coletiva 

Audiências públicas em todos os campi:  

 

Contribuições dos participantes das Audiências Públicas, de todos os campi (em arquivo único): clique aqui 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jbMnfN8e5yRvb1v_Mq26ugTavAmZXlMcm9qnK4bl4f8/edit#gid=1904559103
http://drive.google.com/file/d/1VQzgQX_qVSDUGzNksL66X3vERF0q5S48/view
http://drive.google.com/file/d/1pQeiqbrTbqWWKFoAkXCLaL9zEfZRcbi5/view
http://drive.google.com/file/d/15SHTplmeugmaBG2Kq--paXlQuFu6q3G6/view
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Estratégias e metodologias de participação coletiva 

Questionário/formulário de levantamento de proposições dos Campi para a construção das Diretrizes 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp8Aan-fqaWpwIeTKBU7Y0GWx9j4Zd1NL1oCkUN2ei0OwIOA/viewanalytics
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Estratégias e metodologias de participação coletiva 

Webconferências como reunião de trabalho Comissão dos trabalhos 

CIPATEC 

Cursos 

Áreas da parte específica/formação profissional e áreas da 

Educação Básica) 

Webs 

18 

Webs 

147 
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http://drive.google.com/file/d/1DtuPLXoAlkkuxVylRO70JbD1qhYDHBkV/view
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Estratégias e metodologias de participação coletiva 

Construção colaborativa do documento - googledocs. 

 

16 
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Aprovação das Diretrizes, resultado do processo democrático e 

participativo que, em essência, expressa: 

- formação integral; 

- superação da fragmentação dos conhecimentos e da segmentação da 

organização curricular; 

- integração de conhecimentos das áreas do saber, intervenção na 

sociedade, desenvolvimento do estudante e vivências escolares; 

- integração ensino, pesquisa e extensão. 

Resultados do trabalho 
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Resolução nº 16/2019 – 
CONSUPER/IFC de 01 de abril de 
2019 - Diretrizes para a Educação 
Profissional Técnica Integrada ao 
Ensino Médio do Instituto Federal 
Catarinense. 
 

Resolução nº 16/2019 – CONSUPER/IFC de 01 de abril de 2019 

 

Diretrizes para a Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio do 

Instituto Federal Catarinense. 

Diretrizes aprovadas 

http://ifc.edu.br/2017/09/13/caminhando-e-construindo-diretrizes-para-o-ensino-tecnico-integrado-do-ifc/
http://ifc.edu.br/2017/09/13/caminhando-e-construindo-diretrizes-para-o-ensino-tecnico-integrado-do-ifc/


Obrigada 

 
Pró-Reitoria de Ensino 

proen@ifc.edu.br 


