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Apresentação 

O Fórum de Dirigentes de Ensino - FDE propôs ao Conselho Nacional das
Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica -
CONIF  o  estabelecimento  de  diretrizes  ou  parâmetros  gerais  para  a  oferta  de
Cursos  Integrados  como  política  prioritária  de  educação  profissional  na  Rede
Federal  de  Educação Profissional,  Científica  e  Tecnológica  –  Rede  Federal  de
EPCT.

Para tanto o FDE elaborou dois documentos, um em 2016, o  Documento
Base  para  a  promoção  da  formação  integral,  fortalecimento  do  ensino  médio
integrado e implementação do currículo integrado no âmbito das Instituições da
Rede  EPCT  conforme  Lei  11.892/2008  e  outro  em  2017,  a  Agenda  de
Fortalecimento  do  Ensino  Médio  Integrado  na  Rede  Federal  construído
conjuntamente  com os  participantes  do  I  Seminário  Nacional  do  Ensino Médio
Integrado, realizado em setembro de 2017, em Brasília.

Na  reunião  do  FDE  ocorrido  durante  a  41°  Reunião  de  Dirigentes  das
Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - REDITEC ocorrido
em novembro de 2017, em João Pessoa, foi constituído Grupo de Trabalho dos
Cursos Integrados para elaborar uma minuta de Parâmetros Gerais para os Cursos
Integrados da Rede Federal de EPCT.

O texto a seguir  é o resultado do trabalho do GT e foi  elaborado com a
seguinte estrutura:

 Dados dos cursos integrado na Plataforma Nilo Peçanha - PNP;
 Fundamentos e base legal dos Cursos Integrado;
 Reflexão sobre os cursos integrados no FDE – documentos de 2016 e

2017; 
 Parâmetros gerais para os Curso Integrados na Rede Federal de EPCT.

Os dados da PNP demonstram que a  Rede Federal  de  EPCT precisará
ampliar a oferta de vagas para Cursos Integrados para garantir  a prioridade de
vagas desta forma de organização de ensino, dentro dos 50% previstos para a
oferta de Cursos Técnicos na Lei N° 11892/2008. 

Cursos Integrados são definidos, no documento, de acordo com o disposto
no inciso I, do art. 7 da Lei 11892/2008: “cursos integrados, para os concluintes do
ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos”. 

A análise da legislação indica os fundamentos ontológicos de educação que
orientam os Cursos Integrados, bem como a base legal que determina sua oferta,
em especial a Lei 11.892/2008 e a Resolução CEB/CNE nº 06/2012. Por outro lado
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a legislação educacional vigente garante a continuidade de oferta, mesmo com a
edição da Lei nº 13.415/2017 que alterou a LDB. 

Por fim, são apresentados, considerando os dois documentos já produzidos
pelo FDE uma minuta de Parâmetros Gerais dos Cursos Técnicos Integrados da
Rede Federal de EPCT. 

A  minuta  tem  como  propósito  oportunizar  uma  discussão  do  tema  e
possibilitar contribuições de toda a Rede de Federal de EPCT para a constituição
dos parâmetros.

O produto dessas contribuições serão apresentados e aprofundados no   II
Seminário do Ensino Médio Integrado que será realizado pelo FDE/CONIF no mês
de agosto em Brasília.

Propõe-se que as discussões se  centrem, prioritariamente, nos 25 itens
que  compõe  os  Parâmetros  Gerais,  propondo  a  inclusão,  a  exclusão  ou  o
acréscimo de conteúdos aos referidos itens.

Como forma de  organizar  e  compilar  os  dados  faz-se  necessário  que  o
documento seja discutidos e as  contribuições de cada uma das instituições da
Rede sejam postadas no documento do drive, cujo acesso será disponibilizado a
cada  membro  do  FDE,  até  15  de  julho  de  2018,  para  que  os  dados  sejam
sistematizados  e  apresentados  no  II  Seminário  do  Ensino  Médio  Integrado,  a
realizar-se em Brasília em Agosto.

GT dos Cursos Integrados - FDE
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PARÂMETROS PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA INTEGRADA
AO ENSINO MÉDIO NA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL,

CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

1 INTRODUÇÃO

O texto a seguir organiza uma proposta de Parâmetros para a Educação
Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio para a Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica.

De  acordo  a  Lei  Nº  11.892/2008,  art.  1°,  a  Rede  Federal  de  Educação
Profissional,  Científica  e  Tecnológica  é  constituída  pelos  Institutos  Federais  de
Educação, Ciência e Tecnologia (IFs); pela Universidade Tecnológica Federal do
Paraná  (UTFPR);  pelo  Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica  do  Rio  de
Janeiro(CEFET-RJ)  e  Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
(CEFET-MG); pelas Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais e pelo
Colégio Pedro II.

A  Rede  Federal  de  EPCT  a  qual  se  destina  este  texto,  considera  as
instituições que compõe o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de
Educação  Profissional,  Científica  e  Tecnológica  (Conif),  que  são  os  Institutos
Federais, o Cefet-MG, o Cefet-RJ e o Colégio Pedro II.

Entende-se por Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio,
neste documento, os cursos definidos no inciso I,  do art.  7 da Lei 11.892/2008:
“cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da
educação de jovens e adultos”. 

A  Educação  Técnica  Profissional  na  Modalidade  Educação  de  Jovens  e
Adultos - EJA tem sido ofertada na Rede Federal de EPCT por meio do Programa
Nacional  de  Integração  da  Educação  Básica  com  a  Educação  Profissional  na
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA).

Deste modo, a proposta do documento é definir parâmetros gerais para a
oferta  de  Cursos  Integrados  na  Rede  Federal  de  EPCT,  tanto  na  forma  de
organização de Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio,  como de Cursos
Técnicos Integrados na Modalidade EJA.

Inicialmente  serão apresentados os  dados da Plataforma Nilo  Peçanha -
PNP sobre o perfil geral de estudantes e a oferta dos Cursos Integrados da Rede
Federal de EPCT.

Na sequência são feitas considerações sobre a concepção ontológica de
educação que orienta os Cursos Integrados, bem como a base legal da sua oferta
em consonância com a Lei 11.892/2008 e com o Resolução CEB/CNE Nº 06/2012,
bem como sobre sua garantia frente à Lei Nº 13.415/2017, que alterou a Lei de
Diretrizes e Bases - LDB. 
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Por fim,  são apresentado os dois documentos produzidos pelo Fórum de
Dirigentes de Ensino (FDE) em 2016 e 2017, a saber, o Documento Base para a
promoção da formação integral, fortalecimento do ensino médio integrado e
implementação do currículo integrado no âmbito das Instituições da Rede
EPCT conforme Lei Nº 11.892/2008 e a Agenda de Fortalecimento do Ensino
Médio Integrado na Rede Federal construída a partir do Seminário Nacional do
Ensino  Médio  Integrado,  realizado  em  setembro  de  2017,  em  Brasília.  Os
documentos estabelecem uma proposta de defesa dos Cursos Integrados, na Rede
de EPCT, como política prioritária de educação.

2 DADOS DOS CURSOS INTEGRADO NA PLATAFORMA NILO PEÇANHA

Cabe destacar inicialmente que os indicadores da PNP têm como base os
dados importados do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e
Tecnológica - SISTEC, do Ministério da Educação, do ano de 2017. Portanto, tais
dados representam um perfil do ano de 2017, ano no qual foi feita a extração do
SISTEC.

De acordo com a PNP, conforme Figura 1 a seguir,  os dados gerais  da
Educação Profissional na Rede Federal são os seguintes: 643 unidades, 11.264
cursos e 1.031.798 estudantes matriculados.

Figura 1 – Unidades, Cursos e Matrículas em Instituições Federais
Fonte: Plataforma Nilo Peçanha

Os dados da Rede de Federal de EPCT, que se estrutura a partir do Conif
(IFs, CEFETs e Colégio Pedro II), conforme a Figura 2 a seguir, indicam um total
de 1.004.737 de estudantes matriculados, em 620 unidades. 
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Figura 2 – IFs, CEFETs e P2º: Unidades, Cursos e Matrículas
Fonte: Plataforma Nilo Peçanha

Na Rede de Federal de EPCT estão matriculados 242.527 estudantes em
Cursos Integrados, em um total de 2.283 cursos, conforme a figura 3, a seguir. As
matrículas em Cursos Técnicos representam 53,81% do total de matrículas e as
matrículas  em Cursos Integrados,  por  sua vez,  representam 24,1% do total  de
matrículas.

Figura 3 – Matrículas de Cursos Integrados da Rede de Federal de EPCT
Fonte: Plataforma Nilo Peçanha

A Lei Nº 11.892/2008, estabelece que:

Art.  7o  Observadas  as  finalidades  e  características  definidas  no  art.
6o desta Lei, são objetivos dos Institutos Federais:
I - ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente
na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental
e para o público da educação de jovens e adultos;
(...)
Art. 8o  No desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Instituto Federal,
em cada exercício, deverá garantir o mínimo de 50% (cinquenta por cento)
de  suas  vagas para  atender  aos  objetivos  definidos  no  inciso  I
do caput do art. 7o.

Na Rede de Federal de EPCT são ofertadas um total  de 474.161 vagas,
sendo 80.765 vagas para Cursos Integrados, o que representa aproximadamente
17% do total.

Considerando o  disposto  no  art.  8°  da  Lei  N°  11.892/2008,  os  Institutos
Federais devem ofertar, no mínimo, 50% das vagas para Cursos Técnicos com
prioridade para a oferta de Cursos Integrados, o que seria mais de 50% das vagas
de Cursos Técnicos.
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Como forma de garantir  o disposto no texto legal,  a Rede de Federal de
EPCT precisa aumentar em torno de 8% do total de suas vagas, o que significa
aproximadamente 40 mil vagas a mais, para a oferta de Cursos Integrados.

A PNP traz também alguns dados significativos sobre o público hoje atingido
pelos Cursos Integrados da Rede Federal de EPCT.

 O  quadro  socioeconômico  do  país  ainda  evidencia  a  necessidade  da
educação como estratégia de desenvolvimento e inclusão social para a garantia do
acesso, permanência e êxito de estudantes em sua trajetória acadêmica. Mesmo
com as políticas de inclusão estabelecidas, observa-se, conforme Figura 4 a seguir,
que embora um terço dos estudantes não tenha declarado cor/raça e outro terço
declare-se pardo, apenas uma pequena parcela de estudantes afrodescendentes e
indígenas,  cotas  prioritárias  para  o  processo  de  inclusão  social,  conseguem
ingressar na Rede.

33,35%

32,31%

27,21%
5,56%

1,07% 0,50%

Estudantes dos Cursos Integrados - Cor/Raça

Pardo N/D Branca Preta Amarelo Indígena

Figura 4 – Cor/raça dos Estudas Matriculados em Cursos Integrados
Fonte: Plataforma Nilo Peçanha

Quando  o  quesito  é  Renda  Familiar,  embora  45%  não  tenha  declarado
renda,  a  maioria  dos  que  declararam situam-se  na  faixa  de  renda  de  até  1,5
Salários Mínimos per capita, conforme Figura 5 a seguir. Excluindo-se o percentual
de Não Definidos - N/D, que do ponto de vista estatístico deveriam ser distribuídos
proporcionalmente nos estratos, 74% dos estudantes são oriundos de famílias de
até 1,5 SM per capita. 

Os  dados  indicam  que,  do  ponto  de  vista  socioeconômico,  a  rede  está
atingindo o público que mais necessita de formação integral.
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Object 6

Figura 5 – Renda Familiar dos Estudas Matriculados nos Cursos Integrados
Fonte: Plataforma Nilo Peçanha

Uma análise preliminar dos dados da PNP indica que a Rede Federal de
EPCT, para atender o disposto na Lei 11.892/2008 precisa avançar na oferta de
vagas de Cursos Integrados na ordem de 8% do total de vagas. Ou seja, precisaria
criar novas 40mil e 38 mil novas vagas, considerando o total de vagas atualmente
ofertadas.

A ampliação no número de vagas implica, necessariamente, no aumento da
oferta  de cursos e/ou vagas nos cursos existentes,  bem como a ampliação no
número de campi ofertantes, uma vez que 125 unidades da rede e 101 unidades
dos Institutos Federais ainda não ofertam essa forma de organização do ensino
técnico.

Em relação aos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio,  por  outro
lado,  além  da  necessidade  de  ampliação  das  vagas  ofertadas,  é  importante
também ressaltar a diversidade de forma de organização atual, principalmente no
que se refere à carga horária dos cursos e ao tempo de duração. Havendo na Rede
cursos  com 4 e  4,5  anos  de  duração  e  com número de horas  muito  além do
estabelecido na Resolução CNE/CEB Nº  06/2012,  que estabelece as  Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio e no
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.

Dessa forma, um planejamento de expansão para atender o disposto na Lei
de Criação da Rede Federal de EPCT, necessariamente precisará considerar o
tempo e a carga horária dos cursos técnicos ofertados.
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3 FUNDAMENTOS E BASE LEGAL DOS CURSOS INTEGRADOS

3.1 BASE LEGAL E FUNDAMENTOS 

Considerando  a  autonomia  pedagógica  e  administrativa,  bem  como  os
objetivos definidos na Lei de criação dos IFs, Lei nº 11.892/2008, pode-se afirmar
que a  oferta  de  Cursos Integrados não só  deve ser  assegurada,  como é uma
determinação legal para a Rede Rede Federal de EPCT.

A  Lei  nº  11.892/2008,  art.  2º,  estabelece  que  os  IFs  têm  autonomia
equiparada a das universidades federais. O art. 7°, por sua vez, estabelece como
um dos objetivos  o de “ministrar  educação profissional  técnica  de nível  médio,
prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino
fundamental e para o público da educação de jovens e adultos”.

De acordo com o disposto no texto da Lei 11.892/2008 não cabe a discussão
se os IFs podem ou não ofertar o Cursos Integrados, principalmente, frente a lei
que alterou a LDB, ao contrário, a oferta de Cursos Integrados se constitui numa
determinação legal.

Quanto às características dos Cursos Integrados, por sua vez, o Parecer
CNE/CEB nº  11/2012,  que deu origem à Resolução CNE/CEB nº  06/2012 que
estabelece  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Educação  Profissional
Técnica de Nível Médio, estabelece que Educação Profissional:

 é  uma  importante  estratégia  para  o  efetivo  acesso  às  conquistas
científicas e tecnológicas da sociedade. 

 impõe a superação do enfoque tradicional da formação profissional
baseado apenas na preparação para execução de um determinado
conjunto de tarefas. 

 requer,  além do  domínio  operacional  de  um determinado  fazer,  a
compreensão  global  do  processo  produtivo,  com  a  apreensão  do
saber  tecnológico,  a  valorização  da  cultura  do  trabalho  e  a
mobilização dos valores necessários à tomada de decisões no mundo
do trabalho.

 deve  estar  centrada  no  compromisso de  oferta  de  uma Educação
ampla e politécnica.

Discorre  o  parecer  sobre  a  mudança  na  natureza  do  trabalho,  em  que
adquire cada vez mais importância o conhecimento científico, a incorporação de
saberes em detrimento do emprego de massa e sem qualificação profissional. O
Conhecimento assume  “centralidade  da  nova  organização  da  sociedade  pós-
industrial” (Par CNE/CEB 11/2012, p. 9).

O parecer ressalta, ainda, que na sessão nº 92 da Conferência Geral Anual
da  Organização Internacional  do  Trabalho (OIT),  em 17 de  junho de 2004,  foi



FÓRUM DE DIRIGENTES DE ENSINO – FDE/CONIF

aprovada a Recomendação nº 195/2004, sobre orientação e formação profissional,
treinamento e aprendizagem ao longo da vida, que

enfatiza  que  a  Educação  Básica,  reconhecida  como  direito  público
fundamental  de  todos  os  cidadãos,  deve  ser  garantida  de  forma
integrada com a orientação, a formação e a qualificação profissional
para  o  trabalho.  O  objetivo  dessa  política  pública  é  o  de  propiciar
autonomia  intelectual,  de  tal  forma  que,  a  cada  mudança  científica  e
tecnológica,  o  cidadão  consiga  por  si  próprio  formar-se  ou  buscar  a
formação necessária para o desenvolvimento de seu itinerário profissional.
A qualidade da oferta da tríade Educação Básica, formação profissional e
aprendizagem  ao  longo  da  vida  contribui  significativamente  para  a
promoção dos interesses individuais e coletivos dos trabalhadores e dos
empregadores,  bem  como  dos  interesses  sociais  do  desenvolvimento
socioeconômico,  especialmente,  tendo  em  conta  a  importância
fundamental do pleno emprego, da erradicação da pobreza, da inclusão
social e do crescimento econômico sustentado.

O Parecer CNE/CEB nº 5/2011, por sua vez, que deu origem à Resolução
CNE/CEB nº 2/2012, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Médio estabelece algumas definições conceituais importantes que fundamentam a
educação  integral,  pretendida  com  os  Cursos  Integrados,  dentre  as  quais
destacam-se:

Ciência como  conjunto  de  conhecimentos  sistematizados,  produzidos
socialmente ao longo da história, na busca da compreensão e transformação da
natureza e da sociedade, se expressa na forma de conceitos representativos das
relações de forças determinadas e apreendidas da realidade.

Tecnologia como  extensão  das  capacidades  humanas  que  promove  a
transformação da ciência em força produtiva visando a satisfação de necessidades
humanas. Mediação entre conhecimento científico (apreensão e desvelamento do
real) e produção (intervenção no real). 

Cultura como resultado do esforço coletivo tendo em vista conservar a vida
humana e consolidar uma organização produtiva da sociedade, do qual resulta a
produção de expressões materiais,  símbolos,  representações e significados que
correspondem a valores éticos e estéticos que orientam as normas de conduta de
uma sociedade.

Trabalho,  no sentido ontológico,  como transformação da natureza,  como
realização inerente ao ser humano e como mediação no processo de produção da
sua existência, ponto de partida para a produção de conhecimentos e de cultura
pelos grupos sociais.

Trabalho como princípio educativo entendido como a primeira mediação
entre o homem e a realidade material e social, ou o ser humano como produtor de
sua realidade e, por isto, pode dela se apropriar e transformar. 
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Formação integral que possibilita o acesso aos conhecimentos científicos e
promove a reflexão crítica sobre os padrões culturais que se constituem em normas
de conduta de um grupo social e se manifestam em tempos e espaços históricos,
que expressam concepções, problemas, crises e potenciais de uma sociedade.

É  importante  ainda  destacar  alguns  dos  princípios  da  Educação
Profissional ratificados  na  Resolução  CNE/CEB  nº  06/2012,  que  definiu  as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível
Médio:

Articulação entre  a  formação  desenvolvida  no  Ensino  Médio  e  a
preparação para  o  exercício  das  profissões  técnicas,  visando  à  formação
integral, a integração entre saberes específicos para a produção do conhecimento
e a intervenção social, assumindo a pesquisa como princípio pedagógico;

Trabalho assumido como princípio educativo, tendo sua integração com
a ciência, a tecnologia e a cultura como base da proposta político-pedagógica e do
desenvolvimento curricular;

Indissociabilidade entre  educação e prática  social,  considerando-se a
historicidade dos conhecimentos e dos sujeitos da aprendizagem, entre teoria e
prática  no  processo  de  ensino-aprendizagem  e  assegurada  no  currículo  e  na
prática pedagógica, visando à superação da fragmentação de conhecimentos e de
segmentação da organização curricular.

A  Lei  Nº  11.892/2008,  bem  como  a  Resolução  CNE/CEB  Nº  06/2012
estabelecem  princípios  gerais  para  a  Educação  Profissional  Técnica  de  Nível
Médio. Destaca-se, em especial os princípios definidos nos incisos I, III e IV, do art.
6º,  da Resolução CNE/CEB Nº 06/2012,  que visam a efetivação dos conceitos
acima mencionados de uma formação que considere, ciência, tecnologia, cultura,
trabalho e formação  integral:

I - relação e articulação entre a formação desenvolvida no Ensino Médio e
a preparação para o exercício das profissões técnicas, visando à formação
integral do estudante a serem desenvolvidas por meio de atividades de
ensino, pesquisa e extensão planejadas de acordo com o perfil do egresso
do estudante;
III - trabalho assumido como princípio educativo, tendo sua integração com
a  ciência,  a  tecnologia  e  a  cultura  como  base  da  proposta  político-
pedagógica e do desenvolvimento curricular;
IV  -  articulação  da  Educação  Básica  com  a  Educação  Profissional  e
Tecnológica, na perspectiva da integração entre saberes específicos para
a  produção  do  conhecimento  e  a  intervenção  social,  assumindo  a
pesquisa como princípio pedagógico;

O  disposto  como  princípio  geral  estabelece  que  a  formação  profissional
precisa estar articulada com a formação básica, de forma a promover a formação
integral do estudante. Tal formação articulada instrumentalizará o estudante para a
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produção do conhecimento, para a intervenção social, para sua inserção produtiva
no ambiente social, mas ao mesmo tempo, com a formação crítica necessária para
intervir e transformá-lo.

Portanto,  para  o pleno desenvolvimento  do sujeito,  sua formação para a
cidadania e sua qualificação para o trabalho, torna-se imprescindível a articulação
entre  educação  básica  e  profissional,  libertando-se  da  perspectiva  histórica,
imposta pelo mercado e pelos segmentos produtivos, com vistas à formação do
homem omnilateral.

Dessa forma, o compromisso da Rede Federal de EPCT deve ser com a
formação crítica, humanizada e emancipadora, que proporcione experiências por
meio  das  quais  seja  possível  despertar  o  senso  crítico,  elevando  o  sujeito  a
patamares de compreensão capazes de ampliar seu nível de participação na esfera
social, sem negligenciar a relação do homem com as questões de socialização,
com as tecnologias, com os desafios ambientais e com a totalidade do complexo
mundo do trabalho.

3.2 CURSOS INTEGRADOS E ALTERAÇÕES NA LDB

Primeiramente,  faz-se  necessário  ressaltar,  como já  exposto  no  decorrer
desse texto, que a oferta dos Cursos Integrados é uma determinação legal da lei
que  criou  a  Rede  Federal  de  EPCT,  respaldada  na  Resolução  CNE/CEB  nº
06/2012.

Por  outro  lado,  a  continuidade  dos  Cursos  Integrados  na  forma  como
atualmente vem sendo ofertados pela Rede Federal de EPCT, não se contrapõe a
Lei Nº 13.415/2017 que alterou a LDB. O § 1º do art. 24 da referida lei estabelece:

A carga horária mínima anual de que trata o inciso I do caput deverá ser
ampliada de forma progressiva, no ensino médio, para mil e quatrocentas
horas, devendo os sistemas de ensino oferecer, no prazo máximo de cinco
anos,  pelo  menos mil  horas  anuais  de carga  horária,  a  partir  de 2  de
março de 2017.  

A ampliação da carga horária para o Ensino Médio não altera o que já é
estabelecido nos Projetos Pedagógicos dos Cursos(PPC) Integrados dos IFs que
seguem a Resolução CNE/CBE nº 06/2012. A resolução em vigência, já trazia a
exigência de 3.000h, 3.100h e 3.200h como carga horária mínima para os cursos
integrados. Ou seja, a carga horária estabelecida Lei 13.415/2018, para vigência a
partir de 2022 já é contemplada pelos PPCs dos Cursos Técnicos Integrados da
Rede Federal de EPCT.
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Do ponto de vista de conteúdos estabelecidos pela Lei nº 13.415/2017, a
alteração que poderá ter algum impacto é a definida no art. 3º, § 4º , que se refere
a  obrigatoriedade  dos  estudos  da  Língua  Inglesa.   Essa  oferta  de  língua
estrangeira moderna já vem sendo desenvolvida na maioria dos Cursos Integrados,
com algumas exceções,  principalmente  nas  regiões  de  fronteira,  que  tinham a
Língua Espanhola como obrigatória. A adequação a essa exigência do texto legal,
por sua vez, não altera em essência os Cursos Integrados e é algo fácil  de ser
reorganizado.

As  demais  disposições  de  conteúdos  definidas  no  art.  3°  da  Lei  n°
13.415/2017 também não afetam a organização do Currículo Integrado:

§ 3º  O ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório
nos três anos do ensino médio, assegurada às comunidades indígenas,
também, a utilização das respectivas línguas maternas.
[...]
§  5º  A carga horária  destinada ao cumprimento da Base Nacional
Comum Curricular não poderá ser superior a mil e oitocentas horas
do total da carga horária do ensino médio, de acordo com a definição dos
sistemas de ensino.  

 

A oferta  da  Língua  Portuguesa e  Matemática  nos  três  anos  dos  Cursos
Integrados é contemplada,  se não no todo,  na quase totalidade dos PPCs. Da
mesma forma, o cumprimento da carga horária destinada à BNCC.

O § 3º, do Art. 36 da Lei 13.415/2017, estabelecer que:

A  critério  dos  sistemas  de  ensino,  poderá  ser  composto  itinerário
formativo integrado, que se traduz na composição de componentes
curriculares  da  Base  Nacional  Comum  Curricular  -  BNCC  e  dos
itinerários formativos, considerando os incisos I a V do caput.

O  parágrafo  também possibilita  fundamentar,  do  ponto  de  vista  legal,  a
defesa do currículo integrado.

É importante ressaltar, por fim, que a Lei Nº 13.415/2017 alterou a LDB no
que diz respeito ao Ensino Médio, como última etapa da Educação Básica, e não
no capítulo que diz respeito à Educação Profissional.

A continuidade da oferta dos Cursos Integrados na Rede Federal de EPCT
continua sendo uma determinação legal, na lei educacional vigente e não está em
contradição, do ponto de vista legal, com as alterações na LDB.
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3.3 QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DOS CURSOS INTEGRADOS 

O Ensino Médio Integrado da Rede Federal não deve se contentar com uma
concepção  de  qualidade  de  educação  restrita  aos  resultados  de  exames
padronizados e centrados nos alunos.

Nesse  sentido,  o  conceito  de  qualidade  educacional  do  Ensino  Médio
Integrado da Rede Federal não deve se pautar apenas no uso dos resultados de
exames  direcionados  aos  estudantes  (ENEM  e  outros  exames),  porque  essa
perspectiva não consegue responder à complexidade de todo processo educativo
no contexto do Ensino Médio Integrado ofertado pela Rede Federal. Por outro lado,
preparar  estudantes  para  exames  não  é  o  objetivo  e  nem  resume  o  trabalho
desenvolvido pelos IFs.

Por  ofertarmos  o  ensino  médio  integrado  à  educação  profissional,  aferir
qualidade  passa  por  compreender  como  ocorre  a  articulação  entre  trabalho,
ciência,  tecnologia  e  cultura,  ao  longo  do  processo  formativo  dos  estudantes.
Nessa perspectiva ganha relevância a efetividade social dos nossos cursos para
contribuir para o desenvolvimento de nossa sociedade.

A tarefa de construção da qualidade educacional  é  complexa,  passa por
considerar  os  diferentes  aspectos  e  dimensões  do  processo  educativo,
destacando-se, entre eles: cultura e contexto em que a instituição está situada;
existência  de  projeto  político-pedagógico  e  de  planos  de  cursos  construídos
coletivamente  e monitorado sistematicamente;  uso adequado dos resultados da
avaliação externa e interna das práticas educativas; condições físicas, materiais e
pedagógicas da escola; criação de instrumentos que possibilitem a participação da
comunidade na definição dos rumos da educação; número adequado de aluno por
sala de aula; respeito à pluralidade de pensar e aos projetos individuais e coletivos
apresentados  no  ambiente  escolar;  autonomia,  participação  e  transparência  na
gestão;  investimento  em  formação  e  na  valorização  profissional;  autonomia
profissional, cooperação profissional, responsabilização coletiva e a compreensão
de que a construção dos indicadores de qualidade é fruto de acordos e de pactos
entre os diversos segmentos da comunidade escolar.
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4 REFLEXÃO  SOBRE  OS  CURSOS  INTEGRADOS  NO  FDE  E
PARÂMETROS GERAIS PARA OS CURSO INTEGRADOS NA REDE FEDERAL
DE ECPT

4.1 REFLEXÃO SOBRE OS CURSOS INTEGRADOS NO FDE

O Fórum de Dirigentes de Ensino – FDE produziu dois  documentos nos
quais faz considerações sobre os Cursos Integrados na Rede Federal de EPCT.

O primeiro, em 2016,  Documento Base para a promoção da formação
integral,  fortalecimento  do  ensino  médio  integrado  e  implementação  do
currículo integrado no âmbito das Instituições da Rede EPCT conforme Lei nº
11.892/2008.

O segundo, juntamente com os participantes do 1º Seminário Nacional do
Ensino  Médio  Integrado  (SNEMI),  realizado  entre  os  dias  19  e  21/09/17,  no
Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, aprovou a necessidade de
construção de uma  agenda para o fortalecimento dos Cursos Integrados na
Rede Federal de EPCT.

Os documentos consideram:

- a  Lei nº 11.892/2008,  que exige a oferta de, no mínimo, 50% de suas
vagas em cursos técnicos,  prioritariamente na  forma de cursos integrados ao
Ensino Médio;

- o  PNE 2014-2024, que através da estratégia 3.7, prescreve o fomento a
expansão das matrículas gratuitas de EMI à educação profissional e da meta 11,
que estabelece triplicar  as matrículas da educação profissional  técnica de nível
médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos  50% da expansão no
segmento público;

-  a  Resolução  CNE/CEB  nº  06/2012 que  estabelece  as  diretrizes
curriculares nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio,
que reconhece e valoriza a oferta de cursos técnicos integrados ao ensino médio;

- a reconhecida qualidade do ensino ofertado pela Rede Federal, sobretudo,
no que diz respeito aos Cursos Integrados, decorrente da concepção de educação,
da  garantia  de  boas  condições  de  trabalho  e  do  compromisso  coletivo  dos
profissionais da Rede, cujos resultados são demonstrados, dentre outros aspectos,
pelos bons desempenhos dos estudantes nas avaliações de larga escala nacionais
e internacionais.

Diante  destes  aspectos  que  fundamentam  os  dois  documentos  o  FDE
propõem que a Rede Federal de EPCT assuma os Cursos Integrados como política
fundamental de sua atuação e que a verticalização prevista na lei de criação dos
IFs considere, prioritariamente, a verticalização através dos Cursos Integrados.
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Para  tanto  faz-se  necessário  constituir  política  sistêmica  de  formação
continuada  dos  profissionais  da  educação  para  retomar  constantemente  os
fundamentos pedagógicos de constituição da Rede Federal EPCT, expressa na lei
que a criou.

Tal  formação implica em assumir os princípios constituintes da educação
integral  que fundamentam a constituição da Rede Federal de EPCT: o trabalho
como  princípio  educativo;  a  pesquisa  como  princípio  pedagógico;  o  currículo
integrado,  a  interdisciplinaridade  e  a  politecnia  como  base  de  organização
curricular;  a  avaliação  como  caráter  formativo;  dentre  outros  fundamentos  que
reforçam a perspectiva da formação integral, como a integração entre educação,
trabalho,  ciência  e  tecnologia,  a  qual  deverá  contribuir  para  o  enriquecimento
científico, cultural, político da rede.

4.2  PARÂMETROS  GERAIS  PARA  OS  CURSO  INTEGRADOS  NA  REDE
FEDERAL DE ECPT

CURSOS INTEGRADOS COMO PRIORIDADE DE OFERTA

1. Estabelecer diretrizes gerais para a oferta de Cursos Técnicos, com
prioridade para a oferta de Cursos Integrados em todas as instituições da Rede
Federal de EPCT;

2. Determinar nas diretrizes a prioridade de vagas, mais de 50% do total
de  50%  de  vagas  estabelecidas  para  os  Curso  Técnicos  (art.  8º  LEI  Nº
11.892/2018)  para  a  oferta  de  Cursos  Integrados,  inclusive  a  EJA  Integrada  à
Educação Profissional (PROEJA);

3. Estabelecer  nas  diretrizes  a  prioridade  de  oferta  dos  Cursos
Integrados, garantindo oferta em todos os campi da Rede Federal de EPCT;

4. Garantir, na criação de campus avançado, que o seu desenvolvimento
se dará priorizando inicialmente a oferta de cursos Técnicos Integrados ao Ensino
Médio;

ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO CURRICULAR

5. Adotar  como  base  da  organização  administrativa,  didática  e
pedagógica dos Cursos Técnicos a Resolução CNE/CEB nº 06/2012, que deverão
ser expressa nos Projeto Pedagógico dos Cursos;
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6. Adotar como parâmetro de conhecimentos para estabelecer o perfil
profissional do egresso, a serem trabalhados nos cursos técnicos, os definidos no
Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos (CNCT), complementado, se necessário,
com as definições do Código Brasileiro de Ocupações(CBO);

7. Organizar a oferta de cursos preferencialmente por meio de séries
anuais, considerando que o currículo é integrado.

8. Garantir a oferta de todas as áreas do conhecimento fortalecendo a
integração e a formação integral.

9. Assegurar  nos  currículos  a  prática  profissional  através  de
experimentos  e  atividades  específicas  em  ambientes  especiais,  tais  como
laboratórios, oficinas, empresas pedagógicas, ateliês, investigação sobre atividades
profissionais, projetos de intervenção, visitas técnicas, articulando ensino, pesquisa
e extensão.

10. Garantir  práticas  que  permitam  aos  estudantes  o  contato  com  a
prática real do mundo do trabalho.

11. Avaliar  a  real  necessidade  pedagógica  de  incluir  nos  currículos  o
Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório considerando o perfil do egresso do
CNCT,  e  quanto  incluí-lo,  analisar,  a  pertinência  de  estabelecer  práticas
metodológicas acadêmicas para sua avaliação, como a defesa de relatórios frente
à bancas examinadoras.

12. Garantir nos PPCs a possibilidade da realização do Estágio Curricular
Supervisionado não Obrigatório. 

13. Assegurar  nas  diretrizes  gerais  a  inclusão  da  Prática  Profissional
Integrada, com carga horária prevista nos PPCs, para desenvolvimento ao longo do
curso, a fim de promover o contato real ou simulado com a prática profissional
pretendida  pela  formação  técnica,  e  com  o  objetivo  de  articular  a  integração
horizontal e vertical das disciplinas de formação básica e técnica.

14. Garantir uma organização curricular orgânica no sentido de buscar o
máximo possível  a  articulação  e  a  interdisciplinaridade  entre  as  disciplinas,  os
componentes curriculares e as metodologias integradoras.

15. Garantir uma proposta integrada na organização dos PPCs iniciando
pela  definição  de  conhecimentos  e  ementas  que  estabeleçam  os  saberes
necessários  para  a  formação  prevista  no  perfil  do  egresso,  para  posterior
organização das disciplinas e distribuição de carga horária. 

16. Estabelecer  nas  ementas  as  ênfases  tecnológicas  e  as  áreas  de
integração a serem desenvolvidas em cada etapa letiva e ao longo do curso; 

17. Garantir na organização curricular espaço para o desenvolvimento da
parte diversificada do currículo levando em conta as ações para além do espaço da
sala de aula, qualificando as atividades de formação ética, política, estética, entre
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outras, desenvolvidas institucionalmente, e tratando-as como ações fundamentais
para a formação integral dos estudantes.

DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA DOS CURSOS

18. Organizar os PPCs dos Cursos Integrados de forma que os cursos
tenham preferencialmente  a  duração  de  três  anos  incluindo  a  possibilidade  de
realização  do  estágio  curricular  supervisionado  obrigatório,  quando  previsto,  ao
longo do curso;

19. Adotar  matriz  de  referência  institucional  para  a  organização  dos
cursos nos diferentes campi.

20. Adotar como referência de carga horária dos Cursos Integrados as
estabelecidas na Resolução CNE/CEB 06/2012 de 3.000, 3.100 ou 3.200 horas,
conforme  o  número  de  horas  para  as  respectivas  habilitações  profissionais  do
CNTC.

21. Observar como referência para os Cursos Técnicos Subsequentes a
carga prevista no CNCT, 800, 1.000 ou 1.200 horas, conforme o número de horas
para as respectivas habilitações profissionais. 

22. Observar  nos  cursos  na  modalidade  de  Educação  de  Jovens  e
Adultos  (EJA)  Integrada  a  Educação  Profissional,  a  carga  horária  definida  na
Resolução CNE/CEB 06/2012, que é de 2400h.

POLÍTICA SISTÊMICA DE FORMAÇÃO eEDE PERMANÊNCIA E ÊXITO

23. constituir política sistêmica de formação continuada dos profissionais
da educação da Rede Federal EPCT para formar e/ou retomar constantemente os
fundamentos  pedagógicos  de  sua  constituição,  assumindo  os  princípios
constituintes da educação integral que a fundamentam.

24. Estabelecer dois turnos institucionais sem atividade de aulas, a fim de
possibilitar:

a) reuniões  de  curso,  no  mínimo  bimestrais,  necessárias  para  o
acompanhamento e efetivação do currículo integrado;

b) realização do planejamento integrado dos componentes curriculares;

c) a  participação  dos  estudantes  na elaboração  e  acompanhamento  no
processo  de  planejamento  de  PPIs,  Temas  Geradores  e  outras
atividades de integração;

d) o processo de formação continuadas dos servidores na perspectiva de
fundamentação  de  teorias  e  práticas  inerentes  ao  processo  de
integração;
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e) atendimento aos estudantes pelos docentes;

f) o  envolvimento  dos  estudantes  em  projetos  de  ensino,  pesquisa  e
extensão,  em  projetos  integradores,  em  atividades  dos  núcleos
inclusivos  e  demais  atividades  previstas  no  PPC  como  orientações
individuais e Recuperação Paralela entre outras.

25. Implementar  Plano  de  Permanência  e  Êxito  (PPE)  para  o
acompanhamento  e  sucesso  dos  estudantes,  considerando,  principalmente,  a
proposta de inclusiva que definiu a criação da Rede Federal de EPCT.


