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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 

RESOLUÇÃO N.º 80/2016, DE 06 DE SETEMBRO DE 2016 

Aprova o regulamento para 

atribuição de cursos de 

aperfeiçoamento interno do 

IFSP 

O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CONSELHO SUPERIOR DO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO. CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO 
PAULO. no uso de suas atribuições regulamentares e. considerando a decisão do 

Conselho Superior na reunião de dia 06 de setembro de 2016. 

RESOLVE: 

Art. 1.º Aprova o regulamento para atribuição de cursos de 

aperfeiçoamento interno do Instituto Federal de Educação. Ciência e Tecnologia de São 

- Paulo. na forma do anexo. 

 



REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE 

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO INTERNO 

DA FINALIDADE 

Art. 1.º Esta Regulamento tem por objetivo disciplinar o processo de implementação. 

oferta. supervisão e certificação os cursos de aperfeiçoamento interno previsto no Art. 

14. 8 8º. da Resolução 109 do Conselho Superior. de 04 de novembro de 2015. 

Parágrafo Unico. Os cursos de aperfeiçoamento interno também podem ser 

propostos e ministrados por servidores técnico-administrativos. seguindo os 

trâmites e condições previstos nesta Resolução. naquilo que for aplicável. 

DOS CURSOS 

Art. 2.º Para os efeitos deste regulamento. o curso de aperfeiçoamento interno é aquele 

que é oferecido exclusivamente à comunidade interna. formada por servidores e alunos 

do IFSP. incluindo cursos para servidores contemplando aperfeiçoamento pedagógico 

ou metodológico para disciplinas específicas ou de procedimentos ou rotinas 

administrativas: reforços para disciplinas de cursos regulares: oficinas temáticas: cursos 

preparatórios para avaliações especificas: e outros de natureza semelhante. 

Parágrafo Único. Os câmpus poderão atender às demandas de cursos indicadas 

pelas Pró-reitorias do IFSP. 

Art. 3.º Os cursos poderão ser ofertados de forma presencial ou a distância. 

Parágrafo Unico. Nos cursos ofertados a distância deverá ser garantida a 

interação entre professor e aluno. 

Art. 4.º Os cursos terão caráter eventual ou permanente e serão de oferta destinada 

somente aos servidores e alunos. mediante edital. destinados a candidatos que 

satisfaçam os requisitos previstos no projeto de curso. 

Art. 5.º A carga horária dos cursos de aperfeiçoamento interno será de no mínimo 32 

horas até o máximo de 64 horas. 

Art. 6.º A aprovação e supervisão dos cursos de aperfeiçoamento interno são de 

responsabilidade do Conselho de Câmpus (CONCAM). 

DOS PROJETOS DOS CURSOS 

Art. 7.º Os cursos serão definidos em seus respectivos projetos de cursos. conforme 

modelo apresentado no ANEXO I, e deverão conter os seguintes tópicos: 

a. Titulo 

b. Justificativa 
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Público alvo e requisitos 

Objetivos de aprendizagem 

Ementa 

Carga horária total, duração e distribuição semanal de aulas 

Número de alunos 

Metodologia de ensino 

Critérios de avaliação e aprovação 

Material didático 

k. Local e recursos 

l. Forma de ingresso / Critérios de Seleção 

m. Bibliografia 

n. Modelo de certificado 
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DA CERTIFICAÇÃO 

Art. 8.º Será conferido certificado de conclusão de curso ao aluno que cumprir as 

exigências previstas no projeto de curso. 

Art. 9.º A certificação dos cursos de aperfeiçoamento interno será feita pela 

Coordenadoria de Registros Acadêmicos (CRA). ou setor equivalente. do câmpus onde 

o curso é oferecido. 

DA ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS PROJETOS DE CURSOS 

Art. 10. A oferta dos cursos será precedida da aprovação do projeto de curso pelo 

CONCAM, proposto por um ou mais professores e obedecerá à seguinte tramitação. 

conforme fluxograma do ANEXO II: 

a. O proponente submete o projeto de curso à Diretoria Adjunta Educacional 

(DAE). ou setor equivalente: 

bl A DAE. ou setor equivalente. em conjunto com os demais setores 

envolvidos. realiza a análise preliminar do projeto: 

c. A DAE. ou setor equivalente. encaminha o projeto ao pedagogo do câmpus 

* para análise técnico-pedagógica: . 

d. O pedagogo do câmpus devolve sua análise à DAE, ou setor equivalente: 

e. Uma vez que o projeto tenha parecer favorável da DAE. ou setor 

equivalente. e do pedagogo do câmpus. é submetido ao Conselho de Câmpus 

para aprovação. 

Art. 11. Em sua análise, o CONCAM verificará o atendimento do projeto a este 

regulamento e outras demandas específicas definidas pelo câmpus.



DA OFERTA 

Art. 12. O curso de aperfeiçoamento interno estará vinculado ao câmpus do IFSP onde 

foi aprovado pelo CONCAM e será oferecido de acordo com a demanda da comunidade 

e disponibilidade de professores do câmpus. 

Parágrafo Unico: Será permitido realizar a oferta de vagas aos alunos e 

servidores de todo o IFSP. 

Art. 13. A oferta do curso de aperfeiçoamento interno será feita mediante edital do 

câmpus. administrado pela Coordenadoria de Apoio ao Ensino (CAE). ou setor 

equivalente. 

Art. 14. As aulas serão contabilizadas. pelo docente que ministrar o curso de 

aperfeiçoamento interno. como Regência de Aulas. em conformidade com o disposto na 

Resolução 109 do Conselho Superior. de 04 de novembro de 2015. sendo assegurada a 

contrapartida da mesma carga horária para Organização do Ensino. 

Parágrafo Unico. As aulas poderão ser ministradas por docente diferente do que 

propôs o curso. a critério do câmpus em seu processo de atribuição de aulas, 

Art. 15. Caberá ao docente que ministrar aulas no curso de aperfeiçoamento interno a 

aplicação de questionário de avaliação de qualidade do curso. conforme modelo do 

ANEXO HI. 

Art. 16. A CAE, ou setor equivalente. deverá cadastrar o curso de aperfeiçoamento 

interno no sistema acadêmico oficial para que a CRA. ou setor equivalente. possa gerar 

os diários de classe e demais documentos oficiais de registro. 

Art. 17. A Direção-Geral de cada câmpus deverá divulgar. semestralmente. relatório 

contendo relação dos cursos ofertados, docentes. períodos. relação nominal dos 

participantes. registro de certificados e resultado da avaliação de qualidade dos cursos 

ofertados. 

DA SELEÇÃO : 

Art. 18. Os candidatos interessados em participar do curso devem inscrever-se na CAE. 

ou setor equivalente. por meio de ficha de inscrição conforme ANEXO IV. em período 

definido no calendário acadêmico do câmpus. 

Art. 19. A seleção será realizada pelo docente que irá ministrar o curso e deverá seguir 

critérios objetivos estabelecidos no projeto do curso de aperfeiçoamento interno, no 

item “Forma de ingresso / Critérios de Seleção”. 

FURO VR



Art. 20. Após a seleção. o docente que irá ministrar o curso encaminha a lista de 

classificação para a CAF. ou setor equivalente. para publicação. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 21. Os cursos de aperfeiçoamento interno são atribuídos aos docentes somente 

após a atribuição de todos os componentes curriculares dos cursos regulares de nível 

médio. graduação e pós-graduação e dos cursos de extensão. 

Art. 22. Quando o docente receber bolsa ou outra forma de remuneração extra-salários. 

inclusive GECC (Gratificação de Encargo Curso e Concurso) quando houver dotação 

orçamentária. para ministrar curso de aperfeiçoamento interno. essas aulas não poderão 

ser cumpridas no Plano Individual de Trabalho Docente (PIT). 

Art. 23. Os casos omissos na presente resolução serão apreciados pelo CONCAM de 

cada câmpus. 
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ANEXO | - PROJETO DE CURSO 

CÂMPUS: 

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO INTERNO 

  

— INSTITUTO FEDERAL 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SÃO PAULO Data: / f 

TÍTULO DO CURSO 

PROPONENTE 
Identificação do responsável pelo projeto: 

Nome: 

Cargo: 

Câmpus: 

E-mail: 

Telefone para contato: ( ) 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO: horas / DISTRIBUIÇÃO SEMANAL DE AULAS: 

NÚMERO DE ALUNÔS POR TURMA: 
  

2 

JUSTIFICATIVAS: 

  

  

  

  

  

  

PÚBLICO ALVO E PRÉ-REQUISITOS: 

  

  

  

  

  

 



  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: 

  

  

  

  

  

  

EMENTA: 

  

  

  

  

  

  

METODOLOGIA DE ENSINO: 

  

  

  

  

  

  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO: 

  

  

  

  

  

  

MATERIAL DIDÁTICO: 

  

  

  

  

  

  

  

LOCAL E RECURSOS: 

  

  

  

  

  

  

  

FORMA DE INGRESSO / CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

  

  

  

  

  

  

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: 

  

  

  

  

 



  

MODELO DE CERTIFICADO: 

  

Local e data 

  

Responsável . 
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Anexo Il — Fluxograma de Tramitação de Projetos de Curso de Aperfeiçoamento Interno 

  

 



Anexo Ill - Questionário de Avaliação 

  

  
BBB mo FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Ria SÃO PAULO   

FICHA DE AVALIAÇÃO 

  

Prezado Participante, 

Estamos empenhados em lhe oferecer um curso produtivo e objetivo. Para isto precisamos de sua opinião! 
Dedique alguns minutos do seu tempo para avaliar os questionamentos abaixo, 

Todas as informações apresentadas serão mantidas em sigilo. 

Curso: 

Docente: 

Período: de [ 

  

TÓPICOS ITENS SIM PARCIAL 
  

CONTEÚDO 

01 — O curso/palestra atingiu seus objetivos? 
  

02 —- Você acha que poderá aplicar os conhecimentos adquiridos 
durante o curso/palestra em sua prática profissional? 
  

03- O conteúdo proposto foi desenvolvido? 
  

04 — A carga horária foi adequada ao conteúdo apresentado? 
  

05 — A abordagem prática foi suficiente? 
  

DINÂMICA 

06 — Houve clareza e objetividade ao expor o assunto? 
  

07 — O docente/palestrante apresentou domínio e atualização do 
conteúdo ministrado?   
08 = O docente/palestrante utilizou de forma adequada os recursos 
didáticos apresentados? 
  

09 — O docente/palestrante apresentou capacidade para estimular 
o interesse do aluno pelo conteúdo? 
  

10 — O docente/palestrante apresentou habilidade na utilização de 
métodos e técnicas de ensino /exposição do conteudo? 
  

RECURSOS 
11 — A qualidade do material didático e a linguagem utilizada foi 
satisfatória? 

  

  

AMBIENTE 

Fisico   12 - O local do curso/ palestra foi adequado ao número de 
participantes? q       13 — As instalações e recursos utilizados foram adequados?       

Por favor, utilize as linhas abaixo para realizar seus comentários e suas sugestões, opiniões e criticas para melhoria. 
Caso haja necessidade, o verso desta folha pode ser utilizado para comentários mais extensos. 

Obrigado por sua cooperação! 
  

Comeritários e Sugestões 
  

  

  

  

  

  

      
IFSP — Camous 
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