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EDITAL 05/2021

Dispõe sobre o fluxo contínuo de Projetos para curso de Formação Inicial e Continuada (FIC)
presencial, semipresencial e EaD no IFMG – Campus Bambuí.

O DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  FEDERAL  DE  EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA  E
TECNOLOGIA  DE  MINAS  GERAIS  (IFMG)  –  CAMPUS  BAMBUÍ,  nomeado  pela  Portaria
IFMG nº  1172 de  20/09/2019,  publicada  no  DOU de  23/09/2019,  Seção  2,  pág.29,  e  no  uso  das
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria IFMG nº 475, de 06 de abril de 2016, publicada no
DOU de 15 de abril de 2016, Seção 2, pág.17, retificada pela Portaria IFMG nº 805, de 04 de julho de
2016, publicada no DOU de 06 de julho de 2016, Seção 2, pág. 22, e pela Portaria IFMG nº 1078 de 27
de setembro de 2016, publicada no DOU de 04 de outubro de 2016, Seção 2, pág. 20, RESOLVE
tornar público o Edital de fluxo contínuo de Projetos para curso de Formação Inicial e Continuada
(FIC)  presencial,  semipresencial  e  EaD  do  IFMG  –  Campus  Bambuí,  observadas  as  normas
estabelecidas neste Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. Compete ao Setor de Educação e Extensão do Campus Bambuí a elaboração do edital, recebimento
das  propostas  de  Cursos  FIC  e  divulgação  dos  pareceres,  bem  como  processos  pertinentes  ao
andamento e finalização da proposta.

1.2. Formação Inicial é a base para o ingresso na vida profissional, o curso terá como caráter habilitar o
trabalhador para atuar em determinada área do conhecimento. A carga horária mínima deve ser igual ou
superior a 160 (cento e sessenta) horas.

1.3. Formação Continuada é um processo permanente de aperfeiçoamento, o curso terá como caráter a
qualificação  e  atualização  das  experiências  profissionais  adquiridas,  oportunizando  ao  trabalhador
ampliar suas competências profissionais. A carga horária mínima deve ser igual ou superior a 08 (oito)
horas.

1.4.  Os  servidores  interessados  deverão  apresentar  propostas  de  cursos  FIC  de  acordo  com  o
regulamento dos cursos de Formação Inicial e Continuada do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Minas Gerais presente na Resolução nº 015 do Conselho Superior, de 02 de abril de
2013.

1.5. As condições de submissão de proposta de Projetos de Curso FIC são acessíveis aos servidores
Docentes e Técnico-administrativos em Educação do quadro do IFMG - Campus Bambuí.

1.6. Não há limite de submissões de propostas para um mesmo proponente.

1.7. As propostas podem ser de categoria presencial, semipresencial ou EaD seguindo as especificações
de material didático a ser elaborado para cada categoria.

1.8. Esse Edital não contempla quaisquer tipos de fomentos.

Boletim de Serviço Eletrônico em
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2. DOS OBJETIVOS

2.1.  Apoiar  e  possibilitar  a  abrangência  do  IFMG –  Campus  Bambuí  na  sociedade  por  meio  da
profissionalização do público externo.

2.2. Proporcionar aos trabalhadores a aprendizagem, atualização e o aperfeiçoamento do conhecimento
técnico, científico e tecnológico.

2.3. Contribuir para a inserção e reinserção dos trabalhadores no mundo do trabalho em consonância
com os setores produtivos e a realidade regional e local.

2.4. Promover a cidadania e inclusão social através da formação para o trabalho.

3. DAS CARACTERÍSTICAS DOS CURSOS

3.1. Como características gerais as propostas dos cursos devem:

1. Contemplar áreas definidas pelo FORPROEX (2012);

2. Possuir nomenclatura pelo menos relacionada com as contempladas no Guia de cursos FIC do
Programa Nacional  de  Acesso ao Ensino  Técnico e Emprego (PRONATEC);  ou  na  lista  de
profissões da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO); ou na lista de profissões presente
nos arcos ocupacionais descritos no Documento Base do PROEJA FIC; ou no Catálogo Nacional
de Cursos Técnicos (CNCT);

3. Ter caráter de ações pedagógicas organizadas de modo sistemático e com processo de avaliação
definido;

4. Aproveitar dos recursos humanos e materiais existentes no Campus e/ou instituição parceira;

5. Valorizar a cultura e as experiências anteriores dos discentes;

6. Ser  voltados  para  a  capacitação,  o  aperfeiçoamento,  a  especialização  e  a  atualização  de
profissionais,  em  todos  os  níveis  de  escolaridade,  nas  áreas  da  educação  profissional  e
tecnológica;

7. Despertar  o  interesse  em  alternativas  de  transformação  da  realidade,  contribuindo  para  o
desenvolvimento local e regional e para a melhoria da qualidade de vida das comunidades.

3.2.  O proponente,  ao submeter  a  proposta,  deverá  atentar  para  o  caráter  extensionista  e  elegível.
Assim, a proposta deverá abranger, concomitantemente,

1. A comunidade externa;

2. Um dos eixos tecnológicos do Campus;

3. Complementaridade da Educação Básica visando a prática profissional.

3.2.1 O não atendimento integral ao disposto no item 3.2., a ser avaliado pela comissão de verificação,
implicará na eliminação da proposta.

3.3.  As propostas  de cursos configurados como semipresenciais ou EaD devem deixar  explícitas a
necessidade  do  uso  de  materiais  como computador,  smartphone,  tablet,  etc  para  que  o  estudante
consiga acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem.

3.4. Ajustes para melhor adequação às demandas institucionais poderão ser solicitados, pela comissão
de verificação, nas propostas aprovadas.

4. DOS REQUISITOS E OBRIGAÇÕES

4.1.  O proponente  deve  ser  servidor  do  Campus  Bambuí,  docente  ou  técnico-administrativo,  com
graduação em qualquer área do conhecimento e comprovar, pelo menos, um dos requisitos a seguir:
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1. Pós-graduação, relacionada com a área do curso proposto;

2. Ou experiência profissional, relacionada com a área do curso proposto;

3. Ou experiência acadêmica, relacionada com a área do curso proposto.

4.2. O técnico-administrativo que não possuir curso superior e almejar propor um curso, deverá fazer
parceria  com  docentes  ou  técnico-administrativos  que  sejam  graduados  para  que  esses  sejam  os
proponentes. 

4.3. O proponente é o responsável pela realização do projeto submetido a este Edital podendo contar
com a colaboração de outros servidores para ministrarem parte do curso.

4.4. Os cursos de Formação Continuada devem ter início e término no ano de 2021.

4.5. Compete ao Setor de Educação e Extensão do campus enviar o projeto à comissão de verificação e,
em caso de aprovação, enviar à Direção Geral solicitação para a autorização de funcionamento. Em
caso de não aprovação enviar ao proponente parecer com justificativa.

4.6. O proponente será o responsável pela divulgação, seleção dos estudantes e realização do Curso de
Formação Inicial ou Formação Continuada.

4.6.1. Na primeira semana do curso, o proponente deverá encaminhar ao Setor de Educação e Extensão
do Campus Bambuí, os requerimentos de matrícula totalmente preenchidos.

1. O formulário de requerimento de matrícula será enviado, via e-mail, ao proponente juntamente
com  demais  formulários  necessários  e  informações  pertinentes  para  andamento  do  curso
proposto, logo após homologação do mesmo.

4.6.2. Após a finalização do curso, o proponente deverá encaminhar ao Setor de Educação e Extensão
do Campus Bambuí, informações sobre a situação final de cada aluno e os dados para emissão dos
certificados.

5. DOS MATERIAIS

5.1. O material didático a ser elaborado para os cursos semipresenciais e EaD deve ser composto por:

1. E-book em formato .docx e .pdf, a ser elaborado conforme modelo a ser definido pelo campus;

2. Vídeoaulas,  que  poderão  ser  gravadas  no  estúdio  audiovisual  do  campus  seguindo
recomendações  e  regimentos  da  Seção  de  Tecnologias  Educacionais  Digitais  e  Educação  a
Distância do IFMG - Campus Bambuí.

5.1.1. O e-book deverá ser enviado para verificação do Setor de Educação e Extensão até 15 (quinze)
dias antes do início do curso.

5.1.2. O Setor de Educação e Extensão terá prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para dar um parecer
sobre o e-book.

5.1.3. O e-book deverá ser disponibilizado aos estudantes na primeira semana de aula do curso.

5.1.4.  O  IFMG  -  Campus  Bambuí  adotará  o  AVA  MOODLE  como  plataforma  institucional  de
hospedagem dos cursos semipresenciais e EaD de todos os níveis de ensino. A configuração da sala
virtual em ambiente Moodle, deverá ser preparada conforme modelo definido pelo campus.

5.2. No caso de cursos presenciais, havendo apostila, esta seguirá os critérios dos e-books.

5.2.1. Deverá estar no modelo a ser definido pelo campus.

5.2.2. Deverá ser enviada, para verificação, ao Setor de Educação e Extensão até 15 (quinze) dias antes
do início do curso.

5.2.3. O Setor de Educação e Extensão terá prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para dar um parecer
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sobre a apostila.

5.2.4. A apostila deverá ser disponibilizada aos estudantes na primeira semana de aula do curso.

6. DAS SUBMISSÕES

6.1.  As  propostas  deste  edital  devem  ser  submetidas,  em  fluxo  contínuo,  por  meio  do  Sistema
Unificado  de  Administração  Pública  (SUAP),  no  módulo  extensão>projetos>submeter  projetos,
disponível em: https://suap.ifmg.edu.br, até às 23 horas e 59 minutos do dia 01 de novembro de 2021.

6.1.1. Os proponentes devem seguir as orientações descritas no Tutorial de Submissão de Ações de
Extensão (Anexo I).

6.1.2. Os itens nativos do SUAP que não se adequarem a este edital e ao Projeto Pedagógico do Curso
(Anexo IV), preencher com os termos "não se aplica" (não serão alvos de avaliação).

6.2.  As propostas devem contar  com um coordenador geral,  responsável  pelo projeto de curso.  Os
outros  membros da Equipe Executora (servidores  de apoio,  estudantes,  voluntários  e  participantes)
devem ser identificados na aba “Equipe”, no momento do preenchimento das informações no SUAP.

6.3. As propostas de cursos de Formação Inicial com carga horária igual ou superior a 160 (cento e
sessenta)  horas  deverão  ser  encaminhadas  à  Pró-Reitoria  de  Ensino  que  fará  sua  avaliação  e
encaminhará, tanto o projeto pedagógico de curso quanto o parecer sobre o mesmo, para a Pró-Reitoria
de Extensão.

6.4. Além do preenchimento das abas no SUAP os seguintes documentos devem ser submetidos para
inscrição da proposta:

1. Anexar, via SUAP aba anexo, o cadastro em PDF do proponente do curso devidamente assinado
(Anexo II);

2. Anexar,  via  SUAP aba  anexo,  o  termo  em PDF de  compromisso  do  proponente  do  curso,
devidamente assinado (Anexo III);

3. Anexar,  via  SUAP na  aba  anexos,  o  arquivo  em PDF do  Projeto  Pedagógico  do  Curso  de
Formação Continuada (Modelo Anexo IV).

6.5. É de extrema importância que para cursos semipresenciais e EaD conste no Projeto Pedagógico do
Curso de Formação Continuada (Anexo IV) no item 7 (Matriz Curricular) o planejamento das ações
presenciais (quando houverem) e não presenciais, bem como a disposição do tempo equivalente a cada
uma delas.

6.6. Documentação incompleta ou sem assinatura do proponente não será analisada.

6.7. Os anexos deste edital encontram-se disponíveis no link https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal
/editais.

7. DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

7.1. A proposta será analisada por uma comissão verificadora que tem por objetivo conferir os critérios
de aprovação exigidos nesse edital.

7.2. O resultado parcial será divulgado em até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do envio da
proposta pelo SUAP.

7.3.  Ajustes  na  documentação  poderão  ser  necessários  para  melhor  adequação  às  demandas
institucionais.

7.3.1. À partir da data do resultado parcial o proponente terá até 15 (quinze) dias úteis para realizar os
ajustes pedidos.

7.4. Após o novo envio, o Setor de Educação e Extensão divulgará o resultado final em até 15 (quinze)
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dias úteis, contados a partir do envio da proposta com ajustes pelo SUAP.

7.5. O Setor de Educação e Extensão encaminhará à Direção Geral a solicitação para autorização do
funcionamento do curso.

7.6. O resultado final será homologado pela Diretoria-Geral do IFMG – Campus Bambuí.

7.7. Após a homologação o curso deverá ser iniciado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da
data da homologação.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1.  Casos  não  previstos  neste  edital  serão  analisados  pelo  Setor  de  Educação  e  Extensão
do Campus em conjunto com a Diretoria de Extensão, Esporte e Cultura e a Direção Geral do Campus.

8.2. A documentação e as informações prestadas serão de inteira responsabilidade do proponente do
curso, sendo passível de exclusão do processo seletivo aquele que não fornecer a documentação de
forma completa, correta e legível e/ou fornecer dados comprovadamente inverídicos.

8.3.  Proposta  que  apresentar  cópia  literal  ou  aproveitamento  de  texto  de  terceiros  sem  a  devida
atribuição de autoria serão automaticamente desclassificadas e os autores estarão sujeitos às sanções
previstas na legislação em vigor.

8.4.  O  proponente  deve  dar  ciência  imediata  ao(a)  chefe  do  Setor  de  Educação  e  Extensão
do Campus  Bambuí,  no  caso  de  acontecer  algum fato  que  impeça  o  proponente  do  curso  de  dar
continuidade ao projeto, permitindo assim que sejam tomadas as providências imediatas de substituição
de Coordenador para o transcurso normal do curso até sua conclusão.

Bambuí, 22 de fevereiro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Bastos Teixeira, Diretor(a) Geral, em
22/02/2021, às 11:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs
informando o código verificador 0758731 e o código CRC 94F6DAC1.
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