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Como sua IES 
pode ofertar

Educação
Profissional

Técnica de Nível
Médio? 

Jucimara Roesler



O que é estratégico na operação dos Cursos 
Técnicos?

IGC ou CI 

Igual ou superior a 
03 (três).

Excelência 
Acadêmica

CPC ou CC  - igual ou 
superior a 4 (quatro), 
na área correlata.

Locais e Vagas

Polos cadastrados no 
e-Mec.

Vagas autorizadas 
para o curso 
correlato.

1. CPC : Conceito Preliminar de Curso leva em conta quatro dimensões. A nota do Enade e o IDD estão entre elas. Ainda considera o perfil dos professores, que avalia o regime de 
trabalho e a titulação acadêmica

2. Conceito de Curso quando fazem a visita in loco em diferentes situações. Como, por exemplo, para autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de curso



O que vai definir o meu modelo de operação?

Até 20% em atividades não 
presenciais.

Presencial

Até 50% de atividades 
presenciais, de acordo com 
o CNTC.

EAD

Nas formas subsequente ou
concomitante, podendo prever
possibilidades de saídas
intermediárias com
certificações.

Resguardar a indissociabilidade
entre teoria e prática.

Observar art. 16 da Resolução CN/CP 01/2021

Concomitante: ofertada a quem ingressa no Ensino Médio ou já o esteja cursando

Subsequente: cursos destinados a quem já tenha concluído o Ensino Médio.



Tecnologia e
Metodologia

Convergência 
entre currículos

A distância ou híbridos! O segredo é buscar a 
convergência

400 hs 
semestre

320 hs 

Planos de Curso

Módulos

20%
EAD

Carga Horária 
Híbridas

100% online
Opção de gestão de 

custos

50%
EAD

Tecnologia e
Metodologia
Tecnologia e
Metodologia

Recursos de 
Aprendizagem

Ambientes 
profissionais e 

escolares



Onde está a inovação da aprendizagem?

Aprendizagem com recursos  
didáticos, mediações e 
interações online. Flexibilidade 
de onde, quando e como 
estudar. 

Aprendizagem com 
orientações do professor em 
ambientes presenciais e 
profissionais. Flexibilidade 
Adaptável.

Tecnologias potencializam a
personalização e aprendizagem 
em ambientes diversificados.

Métodos ativos oportunizam  
experiências integradas e 
convergentes.

Atenção a modelagem pedagógica,  pois a metodologia e as atividades propostas trazem a 
inovação. 



O que compõe a operação EAD ou Híbrida?

Tipo de 
curso

Necessidades dos 
Alunos

Desenho do Curso

Equipe de 
Especialistas

Filosofia da IES



O que compõe uma operação EAD ou Híbrida?

Design

Metodologias 
Inovadoras

Estratégias de 
Avaliação

Objetos de 
Aprendizagem

Modelo de Oferta



O que compõe uma operação EAD ou Híbrida?

Interações

Sistema de tutoria

Comunicação dos alunos 
com instrutores, e vice-
versa

Canais de comunicação 
presenciais e online

Suporte ao polo e alunos



O que compõe uma operação EAD ou Híbrida?

Tecnologias

Gestão da aprendizagem

Aplicativos, softwares, 
streaming

Laboratórios virtuais e 
presenciais

Ambiente Virtual de 
Aprendizagem



O que compõe uma operação EAD ou Híbrida?

Ambiências de 
aprendizagem

Ambientes presenciais da 
Sede e polos

Ambientes virtuais de 
Aprendizagem

Laboratórios virtuais e 
presenciais

Ambientes Profissionais



O desenho dos Planos de Curso têm uma lógica para uma 
aprendizagem que seja de qualidade e significativa!

FORMAÇÃO 
COMUM

FORMAÇÃO 
ESPECÍFICO-

PROFISSIONAL

VIVÊNCIA 
PRÁTICA E 

PROFISSIONAL

DESAFIOS 
PRÁTICOS 

COLABORATIVOS

PROJETO DE VIDA 
E CARREIRA

São as competências 
de formação 
humanística e  que 
irão dar suporte a 
formação específica 
e profissional.

São as competências 
para formação 
profissional técnica e 
humanista por meio 
da práticas e 
vivências em 
ambientes 
profissionais

São competências 
ligadas a formação 
profissional 
generalista, crítica 
e reflexiva.

Competências cognitivas 
aplicados com métodos 
ágeis, para a resolução 
de problemas complexos, 
criatividade e 
pensamento crítico.

Competências para 
a autogestão, 
autoconhecimento, 
resiliência, 
comunicação, 
linguagem, 
empreendedorismo, 
criatividade

Soft Skills

Projetos Aplicados ou Estágios: teoria x prática.



Convergência e otimização para ganhos de escala

14

Polos: pessoas, de 
tecnologia e laboratórios

Autonomia do % de 
carga horaria EAD está 

no Plano de Curso 

A modelagem 
pedagógica = gestão de 

custos e da 
aprendizagem.

Recursos didáticos = 
próprios,  alugados ou 

curados. 

Como será  o 
atendimento ao aluno, a 
gestão dos professores e 

de tecnologias

Revisão do Plano de 
Cargos e Salários, para 

evitar processos 
trabalhistas de 

equiparação salarial.

Os ambientes escolares 
extrapolam a sala de 

aula. 



Duas questões!

1) Professor Amin Aur:

As saídas intermediárias levam a certificações que podem iniciar com cursos de 
qualificação e culminar em especializações. Como a IES pode pensar no aproveitamento de 
estudos realizados pelos alunos entre estes níveis de ensino?

2) Professor Francisco Borges:

Qual a dica você daria para as IES proporem um portfólio integrado, com a verticalização 
do ensino?



Como obter a autorização?
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O pedido de autorização 
deve ser realizada no Sistec

A solicitação única anexando 
o Plano de Curso (PC)

Descrever a infraestrutura 
física e tecnológica e do 
corpo de tutores, para o 

processo de aprendizagem.

A unidade SEDE e os polos 
de apoio presencial devem 

contar com a oferta do curso 
superior correlato a distância 

Após a autorização registrar 
no Sistec os locais de oferta 

do curso, nos quais serão 
vinculados os estudantes 

matriculados.

Os atos autorizativos 
com validade de 5 (cinco) 

anos, com renovação 
periódica, após regular 

processo de avaliação” (Art. 
4º, § 1º).

A IES terá o prazo de 2 (dois) 
anos, a contar da publicação 

do ato autorizativo, para 
iniciar o funcionamento do 

curso, sob pena de 
caducidade” (Art. 4º, § 2º).



Atenção a Legislação e as Normas

Decreto nº 5.154/2004 -
.Regulamenta o § 2º do art. 36 e os 

arts. 39 a 41 da LDB

Decreto 9057/2017- . Regulamenta o 
art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação 

nacional.

Decreto 9235/2017- Dispõe sobre 
regulação, supervisão e avaliação das 
instituições de educação superior e 

dos cursos superiores de graduação e 
de pós-graduação no sistema federal 

de ensino. .

Resolução CNE/CP nº 01/2021 –
Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Profissional e Tecnológica.

Resolução CNE/CEB  nº 01/2004 -
Diretrizes Nacionais para a 

organização e a realização de Estágio 
de alunos da Educação Profissional e 

do Ensino Médio, inclusive nas 
modalidades de Educação Especial e 

de Educação de Jovens e Adultos

Lei nº 11.788/2008, - Estágio de 
EstudantesLei nº 9.394/1996 - Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB) 

Resolução CNE/CEB nº 05/2020

que aprova a Quarta Edição do 
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos 

(CNTC)

Portaria MEC nº 314/2022, de 02 de maio de 2022 - Habilitação e autorização para a oferta 
de cursos técnicos por Instituições Privadas de Ensino Superior - IPES 

(revogou as Portarias MEC  nº 1.718/2019, Setec nº 62/2020 e Setec nº 48/2021).
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https://www.lyceum.com.br/


https://www.anthology.com/pt-BR/solutions/enterprise-applications/reach


https://bit.ly/PRODEESE


https://bit.ly/Do_Planejamento_a_Pratica


https://bit.ly/Formacao_de_Equipes


https://bit.ly/Consultoria_Academica


https://bit.ly/Blog-B%C3%BAssola-Cursos-Tecnicos


https://form.jotform.com/212923255260046



