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Ao constatar assombrado  

Que tudo naquela mesa  

- Garrafa, prato, facão -  

Era ele quem os fazia  

Ele, um humilde operário,  

Um operário em construção.  

Olhou em torno: gamela  

Banco, enxerga, caldeirão  

Vidro, parede, janela  

Casa, cidade, nação!  

Tudo, tudo o que existia  

Era ele quem o fazia  

Ele, um humilde operário  

Um operário que sabia  

Exercer a profissão.  

 

Ah, homens de pensamento  

Não sabereis nunca o quanto  

Aquele humilde operário  

Soube naquele momento!  

Naquela casa vazia  

Que ele mesmo levantara  

Um mundo novo nascia  

De que sequer suspeitava.  

O operário emocionado  

Olhou sua própria mão  

Sua rude mão de operário  

De operário em construção  

E olhando bem para ela  

Teve um segundo a impressão  

De que não havia no mundo  

Coisa que fosse mais bela. 

O Operário em Construção (Vinícius de Moraes), 1956. 



 

 

RESUMO 
 

 
FASSINA, Ana Paula. Certificação de saberes da docência na Educação 
Profissional: construção e validação de projeto piloto em Santa Catarina. 2019. 113 
f. Dissertação (Curso de Pós-Graduação stricto sensu Mestrado Profissional em 
Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional) – Instituto Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis/SC, 2019. 

 
Este trabalho tem por objetivo principal a construção de um Projeto Pedagógico de 
Certificação Profissional (PPCP) para docentes em atuação na Rede Federal de 
Educação Profissional, validado em parceria entre o Instituto Federal Catarinense e 
Instituto Federal de Santa Catarina, no âmbito da Rede CERTIFIC. Sua construção se 
deu por meio de pesquisa bibliográfica sobre as bases epistemológicas da Educação 
Profissional, legislação, procedimentos didáticos, possibilidades de formação docente 
e enquete aplicada ao os docentes das instituições parceiras. A Resolução CNE/CEB 
nº 6/2012 obriga os docentes EBTT a concluírem um curso de licenciatura ou 
formação pedagógica equivalente, com prazo para adequação até o ano de 2020. 
Constatou-se que há uma demanda urgente para a formação de docentes da EP não 
licenciados, onde a certificação de saberes é uma possibilidade pouco explorada. 
Com a aprovação do PPCP piloto para execução em ambas as instituições, espera-
se contribuir para superar o receio e o preconceito relacionados à certificação de 
saberes, cuja origem remonta ao período escravocrata brasileiro, onde se 
menosprezam as aprendizagens oriundas da experiência laboral e da vida, visões que 
já foram superadas pela maioria países com seus sistemas de certificação já 
consolidados. O modelo sugerido poderá ser futuramente adotado por outras 
instituições de educação profissional para formação em serviço de seus docentes não 
licenciados. 
 
Palavras-chave: Certificação de Saberes. Docência na Educação Profissional. Rede 
CERTIFIC. 
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ABSTRACT 
 

 
FASSINA, Ana Paula. Certification of teaching knowledge in Professional 
Education: construction and validation of pilot project in Santa Catarina. 2019. 113 p. 
Dissertation (Postgraduate Course stricto sensu Master's Degree in Vocational and 
Technological Education in National Network) – Instituto Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis - SC, 2019. 
 
This work has as main objective the construction of a Professional Certification 
Pedagogical Project (PPCP) for teachers working in the Vocational  Education 
Institutes - Brazil, in partnership between the Federal Catarinense Institute and the 
Federal Institute of Santa Catarina, within the scope of the  brazilian CERTIFIC 
Network. This construction took place through bibliographical research on the 
epistemological bases of Vocational Education, legislation, didactic procedures, 
possibilities of teacher training and poll applied to the teachers of the partner 
institutions. Resolution CNE/CEB 6/2012 obliges EBTT teachers to complete a degree 
course or equivalent pedagogical training, with deadline for adaptation until the year 
2020. It was verified that there is an urgent demand for the training of teachers non 
certificatified, where RPL - Recognition of Prior Learning is an unexplored possibility. 
With the approval of the pilot PPCP for execution in both institutions, it is hoped to 
contribute to overcome the fear and prejudice related to the certification of 
competencies, whose origin goes back to the Brazilian slave-holding period, where the 
lessons learned from work experience and life, visions that have already been 
surpassed by the majority of countries with their certification systems already 
consolidated. The suggested model may in the future be adopted by other professional 
education institutions for in-service training of its uncertificated teachers. 
 
Keywords: Recognition of Prior Learning. Teaching in Vocational Education. 
CERTIFIC Network. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O uso de ferramentas, com finalidades diversas, é uma atividade pertinente à 

humanidade desde o seu surgimento. Ao passo em que davam novos usos para os 

itens disponíveis na natureza, também o corpo foi se tornando uma ferramenta a partir 

de novas funções imputadas aos órgãos e membros. As mãos, por exemplo, deixaram 

de ser apoio para caminhar e tornaram-se captoras de alimento e construtoras de mais 

e mais ferramentas, passando a permitir ações para além da capacidade humana 

(SIGAUT, 2002). 

Os primeiros homens que, por necessidade, aprenderam a utilizar-se das 

técnicas mais rudimentares para obter alimento, calor e abrigo, sentiram também a 

necessidade de repassar este conhecimento aos seus companheiros, que, com o 

saber compartilhado foram aprimorando tais atividades. 

Atualmente, compreende-se que as pessoas não dominam mais todas as 

técnicas necessárias à sua existência, pois são inúmeras. Contam, porém, com 

profissionais diversos, para suprir suas necessidades: o que alimenta; que veste; que 

constrói o abrigo, entre tantos outros. Considera-se, é claro, tudo mais que foi criado 

visando a comodidade desta existência. A cada uma destas ocupações é intrínseco 

um conjunto de saberes que necessitam ser dominados pelos seus executores. 

Desde a antiguidade, a partir da observação e imitação de seus mestres, as 

pessoas aprendiam um ofício no próprio fazer. Com o advento da Revolução Industrial, 

adotou-se um modelo formalizado de preparação para o trabalho, semelhante ao 

escolar, que se tornou um padrão para a maioria das profissões. 

Atualmente, no Brasil, a oferta pública de Educação Profissional (EP) tem se 

consolidado a partir da Rede Federal de Educação Profissional (Rede Federal), bem 

como redes estaduais e municipais e, na oferta particular, por meio dos Serviços 

Nacionais de Aprendizagem (SNA).  A criação dos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia (IF), por meio da Lei 11.892/2008, definiu um novo rumo para a 

Educação Profissional, contemplando diversas modalidades de formação e 

proporcionando a interiorização, verticalização do ensino e foco nos arranjos 

produtivos locais, dentre outras possibilidades de levantamento para oferta educativa. 

Os IFs estão presentes em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, razão 

pela qual atingiram grande capilaridade, oportunizando formação profissional gratuita 
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em locais inéditos, especialmente aqueles pouco desenvolvidos ou de difícil acesso, 

bem como em capitais e grandes pólos comerciais ou industriais. É, portanto, uma 

rede com atuação bastante diversificada em todo o território nacional. 

Como em qualquer oferta educativa, na EP existe a responsabilidade de 

compartilhar, com o aprendizado, valores necessários à vida em sociedade. Isto 

ocorre, neste caso, por meio da identificação com o trabalho. Diversos autores 

apontam o trabalho como instância de aprendizagem, apreensão de valores e 

construção de competências nos seres humanos, uma vez que esta é a atividade que 

constituiu a humanidade como espécie, historicamente. 

O trabalho é uma atividade por meio da qual os seres humanos mudam o 
mundo e, ao mesmo tempo, mudam a si mesmos. Para que isso ocorra, a 
ação é fundamental. A prática, no sentido aqui utilizado, é fundamental na 
produção da existência humana. Ela consiste em múltiplas relações que 
resultam em ações que constroem sentido para a experiência [...]. Por essa 
razão, a busca de caminhos para o desenvolvimento de valores em educação 
profissional e tecnológica deve partir das práticas do trabalho (BARATO, 
2015, pg. 18) 

Deve-se ainda levar em conta os objetivos dos Institutos Federais, que os 

diferem de outras instituições educacionais. Dentre eles, destaca-se o de ministrar 

cursos em nível de qualificação profissional, além dos cursos técnicos de nível médio 

nas modalidades integrado, concomitante e subsequente (BRASIL, 2008, Art. 7º). 

Trabalharemos com destaque nos dois Institutos Federais localizados no estado de 

Santa Catarina, e sua atuação na oferta de cursos técnicos de nível médio, que tem 

sido um desafio quanto à formação inicial de seus docentes. 

Do mesmo modo que a estrutura administrativa e pedagógica dos Institutos 

difere das demais escolas e universidades, o mesmo ocorre com seu público alvo. É 

necessário compreender que, para o aluno da EP, principalmente aqueles oriundos 

das classes mais vulneráveis, uma formação de qualidade pode resultar em um salto 

na sua qualidade de vida, pelo fato de estar identificado com uma profissão e acessar 

os meios (culturais, sociais e financeiros) para sua emancipação pessoal.  

Para formar profissionais verdadeiramente qualificados, é fundamental que, 

além da aprendizagem de habilidades específicas, o objetivo seja construir a 

identidade profissional deste estudante/trabalhador, fazendo com que ele possa 

conhecer e incorporar os valores próprios da profissão para a qual está se formando. 
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Para além dos conteúdos, o modo como eles serão compartilhados é a chave de todo 

este processo.  

A responsabilidade desta missão recai sobre as políticas de ensino, sobre as 

instituições e, claro, sobre aqueles que estarão diretamente atuando com os alunos: 

os professores que, por sua vez, devem desenvolver competências profissionais 

específicas para a docência na educação profissional. 

Considerando que uma parte dos docentes dos Institutos Federais ingressa 

sem possuir um curso de licenciatura ou uma formação didática, é natural que 

encontrem alguma dificuldade com as questões pedagógicas na sala de aula, o que 

se agrava no contexto da EP. Nos cursos superiores em que estes se formaram, sejam 

bacharelados, tecnólogos ou mesmo nas licenciaturas, poucas são as disciplinas que 

dão conta da didática do ensino profissional da respectiva área. Mesmo nos cursos 

de Pedagogia, frequentemente procurados por estes docentes no intuito de fortalecer 

a questão didática, as bases da Educação Profissional estão ausentes (CARVALHO; 

SOUZA, 2014). 

Além da importância da formação docente para a qualidade de ensino na EP, 

observam-se as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio (BRASIL. CNE, 2012, Art. 40), que determinam a formação 

pedagógica para docentes não-licenciados que atuem na educação profissional 

técnica de nível médio, cujo prazo para adequação é até o ano de 2020.  

Destaca-se esta necessidade para a docência no Ensino Técnico pois, sendo 

este equivalente ao Ensino Médio que é uma etapa da Educação Básica, deve 

observar também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e a 

formação exigida para atuação nesse nível de ensino. 

Várias instituições pelo país têm ofertado formações específicas para a 

docência na educação profissional, porém nenhuma que contemple a formação em 

serviço ou a certificação de competências já adquiridas com o tempo de experiência 

docente, possibilidade prevista em Lei. Em atenção a esta lacuna, buscamos 

alternativas para uma formação aliada ao reconhecimento de saberes e certificação 

de competências, que possa ser validado como uma licenciatura e que atenda aos 

requisitos da Rede Nacional de Certificação Profissional – Rede CERTIFIC. 
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1.1 Problema de Pesquisa 

 

Este trabalho está organizado em cinco capítulos que discorrem sobre a 

legitimidade e viabilidade da certificação de saberes docentes para a EP, bem como 

a construção de um projeto a ser aplicado com este fim. Neste capítulo introdutório, 

apresentamos os objetivos e a justificativa quanto à relevância deste tema na 

realidade brasileira. 

No segundo capítulo, apresentamos as bases epistemológicas que norteiam a 

pesquisa, bem como a perspectiva que adotamos para defender o projeto a ser 

construído em parceria, entre o Instituto Federal Catarinense (IFC) e Instituto Federal 

de Santa Catarina (IFSC). 

No terceiro capítulo aprofundamo-nos na questão da docência, 

especificamente no âmbito da Educação Profissional. Identidade docente, didática e 

competências para docência na EP, diretrizes legais e panorama atual da oferta de 

formação destes docentes, são os temas trabalhados nesta etapa. 

O quarto capítulo apresenta a metodologia adotada no processo de construção 

do Projeto Pedagógico de Certificação Profissional (PPCP), bem como análise dos 

dados obtidos junto às instituições pesquisadas. 

Por fim, o quinto e último capítulo traz as considerações finais e possibilidades 

de encaminhamentos para o estudo apresentado. 

O presente trabalho foi construído à luz dos pressupostos teóricos que norteiam 

a EP e a prática docente voltada a esta modalidade. É igualmente essencial, 

compreendermos a legislação que permeia a Rede Federal, no que se refere às 

diretrizes para formação profissional de seu quadro docente e para a consolidação de 

um processo por meio da Rede CERTIFIC, que prevê a possibilidade da certificação 

de saberes do docente da Educação Profissional (SETEC, 2014, Art. 2º). Dessa forma, 

será possível destacar as experiências do trabalho como saberes que merecem ser 

valorizados, por estarem historicamente associados ao desenvolvimento dos 

indivíduos em suas atividades laborais e sociais. 

 Elaborou-se ainda um levantamento junto ao corpo docente do Instituto 

Federal Catarinense e Instituto Federal de Santa Catarina, com o intuito de conhecer 

a parcela de docentes que ainda não possui licenciatura, bem como verificar a 
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disponibilidade destes para participarem de processos de certificação de 

competências docentes para a EP. 

Assim, trabalhamos com foco no seguinte problema de pesquisa: Como 

reconhecer formalmente os saberes já construídos ao longo das experiências 

profissionais dos docentes da Educação Profissional do Instituto Federal Catarinense 

e Instituto Federal de Santa Catarina, considerando as competências necessárias 

para desenvolver um ensino profissional de qualidade, em consonância com as 

exigências legais e a disseminação dos valores profissionais? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

  

Elaborar instrumento de avaliação e certificação de competências profissionais 

por meio do CERTIFIC para os docentes que atuam na educação profissional do IFC 

e IFSC, com referência ao curso de especialização em Docência na Educação 

Profissional. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Aprofundar, por meio de revisão bibliográfica, os conceitos basilares acerca 

da Educação Profissional e suas diretrizes normativas; 

b) Identificar os fundamentos da aprendizagem no trabalho e da construção da 

identidade laboral, pressupostos para a certificação de saberes; 

c) Apresentar experiências de reconhecimento e certificação de saberes em 

outros países; 

d) Elaborar e validar projeto de certificação de competências para docência na 

EP; 

e) Submeter o projeto de certificação para aprovação nas instituições 

pesquisadas. 

 

1.3 Justificativa 
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A relevância do presente estudo se justifica-se pela necessidade de toda a 

Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, acerca do atendimento ao 

disposto no Art. 62 da LDB e ao Art. 40 da Resolução CNE/CEB nº 6/2012, que exigem 

a formação pedagógica dos docentes que atuem na educação profissional técnica de 

nível médio. Considerando que os docentes da Rede Federal integram a Carreira do 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), pode-se afirmar que todos estão 

habilitados a atuar nesta modalidade, logo, todos devem buscar a formação inicial 

exigida legalmente. 

Este tem sido um desafio para muitas instituições, pois grande parte dos 

docentes que integram a Rede não possuem licenciatura ou especialização na área 

pedagógica, o que atenderia aos dispositivos acima. 

Vislumbra-se também a melhoria da qualidade do trabalho docente, 

consequente do processo formativo e avaliativo que precede a certificação de 

competências profissionais, enquanto produto educacional da pesquisa. Nele, o 

docente terá a oportunidade de refletir sobre a própria prática com base nas 

competências exigidas no processo e leituras sugeridas, bem como o 

compartilhamento de experiência com os colegas, uma vez que o processo de 

certificação envolve a interação entre os candidatos. Os momentos presenciais de 

debates coletivos visam a fortalecer a comunidade profissional, com a qual é 

fundamental que cada um se identifique e se comprometa. 

Como tecnóloga e especialista em gestão de recursos humanos com mais de 

dez anos de experiência; ex-trabalhadora dos ramos da indústria e do comércio e 

atualmente servidora no Instituto Federal Catarinense, a autora identifica-se e defende 

a formação de valores pessoais e profissionais por meio do trabalho. A partir da 

trajetória profissional e acadêmica percorrida, foi possível compreender a importância 

das experiências obtidas em diferentes ambientes de aprendizagem (especialmente 

o trabalho) e do convívio com suas respectivas comunidades de prática, pois elas é 

que fazem com que o trabalhador busque um engajamento pessoal, a partir do 

domínio crescente de conhecimentos e valores compartilhados pelos profissionais de 

uma mesma área (LAVE; WENGER, 1991). Entende-se como necessária a 

valorização dos saberes profissionais, especialmente daqueles que se consolidam no 

cotidiano de trabalho, pois é onde a grande maioria da população brasileira atua 

diariamente e constrói sua identidade. Nesse contexto, os docentes da EP têm um 
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grande papel ao promover a superação de uma visão que hierarquiza trabalho 

intelectual e trabalho manual no nosso país. 
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2 BASES EPISTEMOLÓGICAS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

A Educação Profissional pode ser descrita como a formação para o trabalho. 

Como em qualquer oferta educativa, deve-se buscar a melhor forma de atingir seu 

objetivo, neste caso, o de formar trabalhadores. Entretanto, alguns aspectos da 

formação profissional requerem atenção, pois possuem especificidades em relação à 

educação propedêutica, ofertada nas escolas de educação básica. 

A Epistemologia é apresentada por Tardif como o início de uma reflexão 

normativa positivista do século XIX que desejava delimitar o que era ou não era 

ciência, mas que “passa progressivamente de teoria do conhecimento a teoria da 

ciência, e mais especificamente das ciências empíricas da natureza” (TARDIF, 2010, 

p. 254). Na sequência, contando com o aporte das ciências humanas e sua abertura 

para o estudo dos conhecimentos que compõem a realidade social dos indivíduos, ele 

afirma: 

Chamamos de epistemologia da prática profissional o estudo do conjunto dos 
saberes utilizados realmente pelos profissionais em seu espaço de trabalho 
cotidiano para desempenhar todas as suas tarefas. (Idem, pg. 255) 

Se a prática profissional tem uma epistemologia, a Educação Profissional torna-

se um campo de estudos cada vez mais amplo, por abordar cada vez mais práticas 

laborais. Apresentamos os conceitos estruturantes desse campo de estudos, quais 

sejam: Técnica, Tecnologia e Trabalho. 

 

2.1 Técnica 

 

A Técnica é definida por diversos autores como a ação humana de produzir a 

própria existência a partir de uma intervenção no mundo, a qual se dá de forma 

intencional e instrumentalizada, mas ao mesmo tempo acompanhada da interação 

social (VIEIRA PINTO, 1993; TARDIF, 2010; VARGAS, 1992; MORAES, 2016). Logo, 

esta intervenção não possui apenas um caráter material, mas refere-se também ao 

indivíduo quanto à “constituição de seu ser social, cultural, identitário, entre outras 

dimensões envolvidas no Trabalho” (GRUBER; ALLAIN; WOLLINGER, 2017, p. 4). 

Estão incluídas nesta definição a maioria das atividades exercidas em nosso 
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cotidiano, frutos de uma reprodução histórica e acrescidas de uma bagagem cultural, 

que norteiam o comportamento humano: alimentar-se, vestir-se, comunicar-se, entre 

outras. Outra leitura é feita por Mauss (1926 apud HAUDRICOURT, 1964, p. 3). Para 

ele, a técnica é considerada o “ato tradicional eficaz”, ou seja, o ato que surte o efeito 

desejado, o que pressupõe a necessidade da repetição para se obter a eficácia da 

ação, por mais simples que seja. 

O ser humano é o único animal com a capacidade de planejar, de projetar, de 
criar em sua mente um produto, uma ferramenta, um processo, e, a partir de 
então materializá-los através da técnica, sendo esta sua intervenção na 
natureza, de forma consciente, para satisfazer suas necessidades. A técnica 
é a intervenção, a práxis, a ação consciente do ser humano na consolidação 
de um plano, jamais deve ser confundida com o resultado, o produto 
(WOLLINGER, 2016, p. 31) 

A espécie humana constituiu-se a partir da técnica, razão pela qual esta deve 

ser considerada um adjetivo, um atributo do ser humano, mais especificamente 

daquele que a executa (o técnico). Equivocadamente, ela é tratada como substantivo, 

como algo encerrado em si mesmo ou, ainda, como sendo um resultado e não o 

próprio processo (VIEIRA PINTO, 2005). 

Outro equívoco comum, segundo o mesmo autor, é a noção de que as técnicas 

atuais são mais avançadas que as de outrora, por não considerarem o contexto em 

que se originaram. Cada técnica surgiu de uma necessidade e a partir dos recursos e 

do conhecimento disponíveis em determinada época. Sua disseminação entre as 

gerações seguintes, aliada aos avanços temporais, gera seu aprimoramento, ou 

mesmo sua substituição por novas técnicas mais eficazes, culminando em avanços 

para a humanidade (WOLLINGER, 2016). 

 

2.2 Tecnologia 

 

O saber acompanha o homem desde o seu surgimento, oportunizando sua 

sobrevivência (VARGAS, 1992). Com o tempo ocorreram diversas mudanças na 

constituição da sociedade, em que destacamos o início da produção de excedentes, 

que passaram a concentrar-se nas mãos de alguns e não mais serem propriedade 

coletiva. Surgiu, com o poder, a possibilidade do ócio, ocasionando o acúmulo de 

trabalho aos demais (VIEIRA PINTO, 1993). Do ócio, derivou a oportunidade de 
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observar, identificar e apreender os fenômenos à sua volta. 

Na Grécia Antiga, os primeiros filósofos se ocuparam de observar aquilo que 

lhes causasse espanto e, a partir de suas percepções, elaborarem e difundirem suas 

teorias sobre o funcionamento das coisas.  

Theoreo quer dizer, em grego, “ver”. Teoria, portanto, é originariamente um 
“ver”. Um ver com os olhos do espírito que só enxerga, nas coisas, o 
essencial. Seria assim, originariamente, uma contemplação e como tal 
apartar-se-ia de toda atividade. (VARGAS, 1992, p. 96) 

Em contraponto à pura contemplação, surgiu também um outro tipo de 

conhecimento, a Téchne. Os filósofos passaram a defini-la como atributo humano de 

usar seu conhecimento e seus esforços para a intervenção na natureza e solução de 

problemas. Era fruto da contemplação (colocada em um nível superior), que não se 

detinha a espantar-se com os fenômenos, mas interagir com eles, resolvendo 

problemas práticos, tendo originado muitas profissões a partir da transmissão de 

conhecimentos de geração em geração: médicos, arquitetos, artistas, mecânicos, 

professores.  

A Téchne assemelha-se à Teoria pela necessidade de apreensão dos 

fenômenos para se mostrar eficiente, porém este saber não necessita ser teórico, 

Mas é essencial que seja baseado na observação direta dos fatos. Isto é, toda 
téchne consiste no conhecimento empírico de um objeto ou ação que serve 
ao homem; portanto um saber só se realiza como aplicação prática e não 
como contemplação. (VARGAS, 1992, p. 99 – grifo nosso) 

Observemos a ciência moderna que, no período Renascentista, assumiu 

também um papel de intervenção na natureza. Ela não poderia ter derivado apenas 

da Teoria. Ela se funda também em outro impulso humano, que é o de interagir com 

o ambiente. Por mais que, até aquele momento, a ciência fosse vista por um viés 

mágico, ela foi aos poucos sendo substituída pela compreensão humana sobre sua 

capacidade de intervir no mundo, a partir da sua técnica (COLOMBO, 2018). 

A Técnica, portanto, possui uma ciência própria: a Tecnologia. O sentido 

comumente atribuído a esta palavra, porém, pouco se relaciona com sua etimologia.  

Um dos motivos para a confusão sobre o conceito de técnica e tecnologia é 

apontado por Sigaut (2009) como sendo a sua tradução em diversos idiomas, nos 

quais os termos foram ganhando diferentes sentidos a partir das palavras que o 
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representavam. Oferece então, aquela que julga ser a interpretação correta:  

“chamamos técnica a ‘ação tradicional eficaz’, e chamamos tecnologia a ciência 

(social) que toma a técnica por objeto” (SIGAUT, 2009, p. 42).  

Haudricourt (1964, p. 1) a define como a “ciência das forças produtivas”, e relata 

que, com o passar do tempo, a tecnologia passou a representar um produto e não 

uma ciência, com um objeto de estudo próprio. 

Se podemos estudar o mesmo assunto a partir de diferentes pontos de vista, 
em compensação, é certo que há um ponto de vista mais importante que os 
demais, aquele que pode levar às leis do surgimento e da transformação do 
objeto. É claro que para um objeto fabricado, é o ponto de vista humano, o 
qual diz respeito à sua fabricação e ao seu uso pelos homens, que é 
essencial; é também claro que se a tecnologia deve ser uma ciência, é 
enquanto ciência das atividades humanas. (Idem, p. 2) 

Atualmente, os termos Técnica e Tecnologia estão constantemente presentes 

na sociedade, porém, sem uma definição coerente de seus significados. A dificuldade 

de compreensão destes termos é também analisada por Vieira Pinto (2005, p. 219), 

bem como algumas de suas principais definições: 

a) a tecnologia como epistemologia da técnica, em que se compreende que a 

técnica, como atributo ontológico do ser humano, tem seu campo de estudos e uma 

ciência própria (téchne + logos). Tal compreensão, se amplamente difundida entre os 

técnicos, poderia contribuir para a consciência das pessoas como parte de uma 

sociedade em constante transformação pelas mãos do ser humano, e não apesar 

dela, como alguns discursos levam a acreditar. “Essa é uma importante atribuição da 

ciência da técnica, na formação do técnico como indivíduo, cuja ação efetiva, aprimora 

uma consciência geral da realidade através do domínio da tecnologia como 

epistemologia da técnica” (WOLLINGER, 2016, p. 44). 

b) a tecnologia como equivalente à técnica: ora os termos se misturam, 

representando uma mesma coisa; ora são hierarquizados, como se tecnologia fosse 

superior à técnica, imbuída de algum avanço recente; Profissionais de diversas áreas 

inserem-no em seus discursos e propagandas, utilizando-o como chamariz para 

definir um produto ou serviço que diz-se de qualidade superior; 

c) a tecnologia como o conjunto das técnicas de uma sociedade: onde 

comparam-se as tecnologias entre países ou entre diferentes períodos históricos, 

atribuindo superioridade àqueles que detêm maior variedade ou disponibilidade de 
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técnicas para o atendimento das demandas sociais; 

d) a tecnologia como “ideologia da técnica”, não de forma a torná-la acessível 

às massas, mas o oposto: a ideologização da técnica tende a apresentá-la como algo 

inatingível, superior ao ser humano, causando alienação e a perpetuação do status 

quo das desigualdades sociais. 

As muitas interpretações equivocadas a respeito da técnica e da tecnologia 

tiveram consequências graves, especialmente no Brasil, onde a classe trabalhadora 

dificilmente se vê como detentora destas e, portanto, dos meios de produção e 

avanços da sociedade. 

 

2.3 Trabalho 

 

De acordo com diversos autores (ENGELS, 1876; VARGAS, 1992; VIEIRA 

PINTO, 1993), o trabalho surgiu antes mesmo da consciência do ser do homem. A 

intervenção humana sobre o mundo, em primeiro lugar, é que “possibilita o 

aparecimento das funções intelectuais (que o vão distinguir do animal), em particular 

a consciência do mundo e de si” (VIEIRA PINTO, 1993, p. 73). Este processo de 

evolução física e mental é o que caracteriza o sentido ontológico do trabalho para a 

humanidade. 

O trabalho é compreendido por Vieira Pinto (2013 apud ALLAIN; WOLLINGER; 

MORAES, 2017, p. 2) como “exercício social da técnica”, pois, além de referir-se à 

execução da técnica, sabe-se que ela não é isolada. Nosso trabalho necessariamente 

impacta na vida de outros. Da mesma forma, usufruímos dos frutos do trabalho alheio, 

na forma de alimento, transporte, moradia e diversos bens que utilizamos 

cotidianamente. Não se trata, portanto, da interação social dos trabalhadores apenas, 

mas das suas obras com a sociedade. 

Historicamente, percebe-se como a visão sobre o trabalho passa de uma 

atividade humana essencial, para moeda de troca entre os proprietários e não 

proprietários dos meios de produção. Ele continua sendo de fundamental importância, 

mas não conta mais com o equilíbrio vislumbrado à época do seu surgimento. Este 

desequilíbrio é representado por pessoas que enriquecem às custas do trabalho 

alheio e, paradoxalmente, inferiorizam a classe que trabalha e possibilita tal 

exploração. 
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Ainda assim, a partir dos pressupostos epistemológicos apresentados, 

podemos compreender que o trabalho possui grande potencial formativo, o qual será 

fundamental para conduzirmos o processo de avaliação e certificação de saberes 

proposto. 

 

2.4 Trabalho como princípio educativo 

 

“Educação é o processo pelo qual a sociedade forma seus membros à sua 

imagem e em função de seus interesses” (VIEIRA PINTO, 1993, pg. 29). 

Trazemos esta definição de educação, defendida por Vieira Pinto, para 

lembrarmos que ela não se refere apenas a escolas e crianças. O homem educa-se 

por toda a vida, ao relacionar-se no e com o mundo. Os frutos destas relações geram 

conhecimento da realidade (FREIRE, 1967). Assim, não podemos relegar a função de 

educar apenas à escola ou apenas a uma fase da vida. Sendo o homem um ser que 

se educa continuamente, os conhecimentos adquiridos fora da escola merecem ser 

reconhecidos e valorizados, pois impactam na sociedade. Para um adulto que tenha 

ou não frequentado a escola, o trabalho é o ambiente que o educa, por ser rico em 

atividades e relações que resultam em aprendizagens. E assim é desde a antiguidade. 

Na Grécia antiga, a concepção da téchne foi também utilizada para interpretar 

os processos educativos, que eram descritos como arte, uma ação que conduzia a 

um resultado digno de admiração, não apenas por ser belo, mas por ser útil à 

sociedade. De fato, ars é uma expressão latina correspondente à téchne, e que 

acabou se tornando apenas a sua interpretação estética e, portanto, reduzida. 

O que distingue a arte do escultor e a arte do educador é que o primeiro age 
sobre um ser, um composto de matéria e forma, que não possui em si mesmo, 
mas recebe do artista, o princípio (a causa e a origem) de sua gênese, ao 
passo que o segundo age com e sobre um ser que possui, por natureza, um 
princípio de crescimento e de desenvolvimento que deve ser acompanhado 
e fomentado pela atividade educativa (TARDIF, 2005, p. 160). 

A educação foi inicialmente a forma como os conhecimentos da teoria eram 

repassados através das gerações. À medida que a sociedade se dividia, passou-se a 

uma estruturação que contemplava objetivos distintos, priorizando a camada mais 

rica. Na Grécia antiga, visava formar bons oradores, dotados de habilidades lógicas e 

de argumentação; na Idade Média consistia basicamente numa doutrinação religiosa 
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das massas, ao passo em que surgiam as primeiras universidades para educar a 

nobreza; a partir da Idade Moderna é que ela vai ganhar, aos poucos, um caráter 

científico e acessível ao povo, porém, sempre regulado pelas classes dominantes que 

decidem o que convém ensinar (TARDIF, 2005). 

Na sociedade moderna, a intenção era domesticar o povo para o trabalho e 

para o consumo. A evolução da mente, contudo, deveria buscar-se longe de atividades 

manuais, em um espaço que propiciasse apenas o aprendizado das ciências: a 

escola. De acordo com Vieira Pinto (1993, p,75): 

É uma sociedade fundada no conceito ético do bem, entendido como 
ociosidade. A educação visa preparar o homem para aproveitar seu tempo 
livre (claro está que tão só os proprietários, as classes dirigentes o possuem). 
Daí o grande florescimento das letras e das artes nesta sociedade. Este 
caráter é comprovado pela etimologia da palavra “escola”, que significa 
literalmente em grego “ociosidade”. 

Em paralelo a isso, os trabalhadores formavam-se pelos saberes adquiridos no 

próprio fazer. Por muito tempo, as bases da técnica eram fornecidas pelos mestres de 

ofícios, artesãos que se dedicavam a formar as novas gerações de aprendizes, em 

um processo que costumava durar vários anos e acabava por formar, para além das 

competências profissionais, valores e identidade próprios no aprendiz. As corporações 

de ofícios, fundadas para agregar e fortalecer as classes de diferentes trabalhadores, 

cuidavam também de incluir os aprendizes e contribuir para sua formação (SENNET, 

2009).  

Por outro lado, temos a perspectiva do Brasil colônia e escravocrata onde, 

segundo Holanda (1995), todo e qualquer trabalho manual era relegado aos escravos 

sem qualquer acompanhamento, uma vez que as associações de trabalhadores eram 

proibidas. Mesmo após a abolição da escravatura, era raro que um trabalhador 

passasse a vida dedicando-se a um único ofício, pois, dado o preconceito contra as 

atividades manuais, era comum buscar atividades que trouxessem o máximo de lucro 

com o mínimo de esforço físico. 

Desde então, a escola manteve certa distância do trabalho, priorizando o 

conteúdo propedêutico. Entretanto, há que se considerar que, na sociedade atual, o 

objetivo da escola é (ou diz ser) preparar os sujeitos para a vida em sociedade.  Sendo 

o trabalho algo intrínseco a todo indivíduo, dado seu sentido ontológico, é contraditório 

que tenhamos uma única modalidade de educação chamada de profissional. Afinal, 
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educamo-nos continuamente para o futuro que, para a maioria das pessoas, significa 

exercer uma atividade laboral. 

Diversos autores (FREIRE, 1967; VIEIRA PINTO, 1993; TARDIF, 2005; GOHN, 

2014) já postularam que a escola não é o único lugar responsável pela aprendizagem, 

mesmo quando se refere a crianças, que aprendem constantemente a partir das suas 

vivências. Mesmo que nunca frequente a escola, o homem se educa por toda a vida, 

pelo fato de pertencer a uma sociedade e enfrentar certos desafios que o impelem a 

desenvolver-se, desde a infância até a idade adulta (VIEIRA PINTO, 1993, p. 69). 

Para (GOHN, 2014) a escola não consegue oferecer sozinha toda a 

aprendizagem de que uma pessoa necessita. Assim, as modalidades de educação 

hoje são divididas entre formal, não formal e informal e podem ser descritas da 

seguinte forma: 

Educação Formal: é aquela que acontece na instituição escolar. Como o 

próprio nome diz, é formalizada, regulamentada pelo estado e possui objetivos claros 

quanto aos resultados de comportamento e aprendizagem esperados. É a mais 

tratada nas publicações científicas e mais valorizada pelo senso comum. 

Educação Não-Formal: Gohn (2014) relata que esta modalidade educativa 

tem sido erroneamente descrita como algo antagônico à escola, ou ainda, como 

ferramenta para complementação do conteúdo escolar. Apresenta então o seguinte 

conceito: “É um processo sociopolítico, cultural e pedagógico de formação para a 

cidadania, entendendo o político como a formação do indivíduo para interagir com o 

outro em sociedade [...]. É aquela que se aprende ‘no mundo da vida’” (Idem, p. 6). 

Também segue métodos, possui uma intencionalidade, porém, diferentemente da 

educação formal, visa preparar para a cidadania, para o trabalho ou para a 

consciência social dos indivíduos sobre um determinado tema. Pode ser ofertada por 

instituições particulares, ONGs ou mesmo por instituições religiosas. 

Educação Informal: diferentemente das anteriores, não conta com o princípio 

da intencionalidade. Ela ocorre nos diversos espaços sociais que o indivíduo ocupa 

(família, rua, cidade, clubes, espaços de lazer, igrejas; e até na escola ou trabalho 

entre os grupos de amigos), onde a aprendizagem ocorre de forma acidental, pela 

apreensão de valores e compartilhamento de uma cultura e uma identidade.  

Apesar de serem menos valorizadas pelo senso comum, a educação não-

formal e informal são importantes fontes de aprendizagem, especialmente no 
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ambiente de trabalho (GOHN, 2014). Para educar um trabalhador, a ação é que deve 

ser o foco, pois é a fonte de aprendizagem do ser humano por toda a sua vida, seja 

ao executá-la ou ao refletir posteriormente sobre ela (PASTRÉ; MAYEN; VERGNAUD, 

2006).  

Na contramão deste entendimento, é frequente a difusão de mitos acerca dos 

processos de aprendizagem, envolvendo dualidades que afetam especialmente a 

compreensão da relevância da EP. Dentre estes mitos, destacam-se: 

Em primeiro lugar, o mito de que “saber” é “saber falar sobre”. Outro é o mito 
de que “saber por que” uma ação técnica é realizada depende de uma 
explicação “científica” e que esta explicação vai dar um valor maior à ação. 
Em seguida, a crença de que fazeres profissionais não teorizados são 
“mecânicos” e indícios de uma atividade não humanizante do trabalhador. 
Tais crenças, infelizmente, balizam interpretações do valor do trabalho (e do 
trabalhador), além de orientar práticas pedagógicas em EPT (ALLAIN; 
WOLLINGER, 2018, pg. 9) 

Tais mitos caem por terra quando observamos trabalhadores extremamente 

hábeis que têm dificuldade de expressar com palavras a sua técnica; ou o oposto, 

alguém que descreve uma atividade sem, de fato, saber executá-la. Conforme Barato 

(2015), o trabalho pensado apenas no campo das ideias não se concretiza, pois 

necessita da ação para atribuir-lhe sentido; tampouco existe uma ação totalmente 

mecânica: se tais atividades são comumente focadas nos gestos, e que estes 

dependem do pensamento para serem executados, qualquer atividade, mesmo que 

incorporada na experiência a ponto de parecer automática, foi antes aprendida e 

transformada em ação concreta, refletindo a inteligência de seu executor. Logo, as 

atividades consideradas “mecânicas” ou “automáticas”, alvos de preconceito em 

nossa sociedade, não existem. 

É preciso saber, porém, que todo trabalho humano, mesmo o mais simples e 
mais previsível, exige do trabalhador um saber e um saber-fazer. Noutras 
palavras, não existe trabalho sem um trabalhador que saiba fazê-lo, ou seja, 
que saiba pensar, produzir e reproduzir as condições concretas de seu 
próprio trabalho. O trabalho – como toda práxis – exige, por conseguinte, um 
sujeito do trabalho, isto é, um ator que utiliza, mobiliza e produz os saberes 
de seu trabalho. (TARDIF, 2005, p. 236) 

Desde a garçonete, equilibrando pratos enquanto anda, até o encanador 
procurando alavancagem em lugares apertados, e a habilidade da 
cabeleireira com as tesouras e o pente, ou o soldador conseguindo o ângulo 
mais correto para fazer uma linha de soldagem. Embora essas atividades se 
tornem rotineiras com a experiência, em algum momento elas foram 



30 

 

aprendidas por observação, por tentativa e erro; e, muitas vezes, por meio do 
auxílio físico ou verbal de outra pessoa. (ROSE, 2007, p. 317) 

Nessa perspectiva, pode-se afirmar que a separação entre teoria e prática e, 

ainda, a ideia de superioridade dos saberes teóricos e dos trabalhos intelectuais em 

relação aos trabalhos manuais, é equivocada. 

Mike Rose aponta algumas das principais dicotomias adotadas para descrever 

os processos educativos, as quais, segundo ele, carregam preconceitos que precisam 

ser superados na Educação Profissional. 

 

Quadro 1 - Dicotomias do discurso educacional 

Cérebro Mão 

Abstrato Concreto 

Intelectual Prático 

Acadêmico Profissional 

Puro Aplicado 

Raciocínio Técnica 

Novo trabalho de conhecimento Antigo trabalho industrial 

Do pescoço para cima Do pescoço para baixo 

Fonte: Rose, 2007, p. 271. 

 

Colocadas deste modo, tem-se a impressão, hoje bastante difundida, de que 

as palavras na segunda coluna sejam consequências das primeiras, como se um 

aprendizado só pudesse ser concretizado após exaustivo estudo teórico. 

Ainda mais no que concerne à mente, ao trabalho, o que caracteriza por 
excelência a atividade humana são a interação, o entrelaçamento, a 
ambiguidade, a permeabilidade das fronteiras. As dicotomias nos levam a crer 
que entendemos de fenômenos históricos, sociais e psicológicos plurais 
muito melhor do que de fato os compreendemos, além de - e aqui a minha 
preocupação - limitarem nossa capacidade de ver e respeitar o considerável 
papel da mente no trabalho físico (Idem, ibidem). 

No Brasil, por muito tempo, o trabalho foi algo designado aos escravos e, 

portanto, visto como algo sujo, degradante, sem valor. O preconceito fruto da 

dualidade histórica entre o trabalho manual e o intelectual, fez com que os conteúdos 
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propedêuticos fossem muito mais valorizados na educação básica, atrasando nas 

crianças e jovens a compreensão da técnica como atributo humano, bem como do 

mundo do trabalho e do fazer cotidiano como instâncias de aprendizado. Por mais que 

a escola básica tenha se esquivado da responsabilidade de considerar o trabalho nos 

seus processos educativos, o mesmo jamais pode ocorrer com a Educação 

Profissional, que abraça uma missão ainda mais desafiadora no combate aos 

preconceitos anteriormente mencionados. 

Neste aspecto, os autores Freire (1967) e Vieira Pinto (1993) apontam as 

particularidades de educar um adulto e o cuidado que se deve ter para não tentar 

infantilizá-lo: diferente da criança que tem menos experiências de base para novos 

conhecimentos, o adulto já tem uma visão de mundo muito mais ampla que não pode 

ser desconsiderada. Logo, uma aprendizagem que considere o contexto de vida deste 

aluno/trabalhador, será de grande ajuda para a aprendizagem. Já a reprodução de 

métodos de educação de crianças, tende a considerar o adulto como um atrasado 

cultural. O que não condiz com a realidade, pois “ignora que o desenvolvimento 

fundamental do homem é de natureza social, faz-se pelo trabalho” (VIEIRA PINTO, 

1993, p. 87). 

 

2.5 Síntese histórica da Educação Profissional no Brasil  

 

A divisão do trabalho e a escravidão no Brasil chegaram junto das primeiras 

naus portuguesas. Tão logo decidiram estabelecer-se nesta terra e percebendo a 

resistência da população nativa, fizeram-no com base em uma sociedade 

escravocrata.  

Os índios, dentre os que não morreram das enfermidades trazidas pelos 

europeus ou que não os aceitaram pacificamente em suas terras, travaram violentas 

guerras para depois perdê-las e serem, em sua maioria, mortos ou escravizados 

(RIBEIRO, 1995). Posteriormente, vieram os negros trazidos da costa africana que 

logo eram parte substancial da população e serviam também como escravos.  

Inicialmente os filhos dos fidalgos europeus eram educados em casa, pelos 

pais ou outro intelectual vindo também da Europa. Com o crescimento da população, 

a vinda da família Real e, em seguida, a independência do Brasil, 
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Torna‐se indispensável criar escolas médias e superiores que formem as 
novas gerações de letrados para a magistratura e o Parlamento, de bacharéis 
nativos, de engenheiros militares para a defesa, e de médicos para cuidar da 
saúde dos ricos. A cultura vulgar e, com ela, a maioria das técnicas 
produtivas, entregues a seus produtores imediatos, só muito lentamente 

começaria a modernizar‐se. Como à criação das escolas para as elites não 
correspondeu qualquer programa de educação de massas, o povo brasileiro 
permaneceu analfabeto (RIBEIRO, 1995, p. 253). 

A partir desta dualidade, tendo de resgatar grande parte da população da 

miséria, a gênese da Educação Profissional brasileira encontra em Nilo Peçanha o 

seu patrono. Mulato, nascido no estado do Rio de Janeiro, ganhou certa notoriedade 

ao conquistar o título de bacharel em Direito (MORAES, 2016). Sua caminhada política 

teve um início difícil, dada a sua cor e sua origem humilde, tendo o seu desempenho 

como vitrine para conquistas políticas, até a chegada à presidência da República, num 

mandato interino de 18 meses após a morte do presidente Afonso Pena, do qual foi 

eleito vice. 

Nilo Peçanha, a despeito do seu grau de bacharel, era o oposto do que se 

esperava em termos de concepções sobre a academia do século XIX. Abolicionista e 

republicano, criticava o bacharelismo instaurado pela coroa portuguesa. 

Enxergava que o flagelo do Brasil era a repulsa ao trabalho, o desprezo pela 
atividade do trabalhador construído pela nossa cultura escravista. 
Reconhecia os avanços alcançados pela Academia que, agora, tinha 
constituído uma República de Bacharéis, mas estava certo que era o domínio 
das técnicas, o apreço à atividade manual, que poderia levar o país a outras 
condições (MORAES, 2016, p. 128) 

Tendo já criado as escolas técnicas no estado do Rio do Janeiro, em 1906 

durante o seu mandato de governador, viu a chance de estender sua concepção de 

educação para uma nação predominantemente analfabeta, como era ainda em 1909. 

Assim, em setembro daquele ano, por meio do Decreto 7.566/1909, criou 19 Escolas 

de Aprendizes Artífices, uma em cada estado, para ofertar ensino profissional gratuito 

aos filhos dos pobres. Esta foi, segundo Moraes (2016), a origem da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica. 

 

Quadro 2 - Linha do Tempo da Rede Federal 

Linha do Tempo das transformações institucionais ocorridas nas escolas da REDE (originadas em 1909 e CEFET-RJ) 
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Escolas de 

Aprendizes 

Artífices 

Liceus 

Industriais 

Escolas 

Industriais 

Escolas 

Técnicas 

Escolas 

Técnicas 

Federais 

Centros 

Federais de 

Educação 

Tecnológica 

Universidade 

Tecnológica 

Federal 

Institutos 

Federais 

de 

Educação, 

Ciência e 

Tecnologia 

Decreto 

7.566 

23/09/1909 

Lei 378 

13/01/1937 

Decreto-Lei 4.073 

30/01/1937 

Decreto-Lei 4.127 

25/02/1942 

Lei 3.552 

16/02/1959 
Lei 6.545 

30/06/1978 Lei 11.184 

07/10/2005 

Lei 11.892 

29/12/2008 

Decreto 

47.038 

16/10/1959 

Lei 4.759 

20/08/1965 

Lei 8.948 

08/12/1994 

Alagoas 21/01/1910 1937 25/02/42 - 1968 1999 - 29/12/08 

Amazonas 01/10/1910 1937 - 25/02/42 1965 
Decreto 

26/03/2001 
- 29/12/08 

Bahia 02/06/1910 1937 - 25/02/42 1965 
Lei 8.711 

28/09/1993 
- 29/12/08 

Ceará 24/05/1910 1941 25/02/42 - 1968 22/05/1999 - 29/12/08 
Espírito 

Santo 
24/02/1910 1937 - 25/02/42 03/09/65 Mar/99 - 29/12/08 

Goiás 01/01/1910 1937 - 25/02/42 20/08/65 
Decreto 

22/03/1999 
- 29/12/08 

Maranhão 16/01/1910 1937 - 25/02/42 

Portaria 

239/65 

03/09/1965 

Lei 7863 

31/10/1989 
- 29/12/08 

Minas 

Gerais 
08/09/1910 18/08/41 - 25/02/42 16/02/59 30/06/78 - - 

Mato 

Grosso 
01/01/1910 

Circular 

1971 

05/09/1941 

25/02/42 - 20/08/65 
Decreto 

16/08/2002 
- 29/12/08 

Pará 01/08/1910 1937 25/02/42 - 1968 18/01/99 - 29/12/08 
Paraíba 06/02/1910 1937 25/02/42 - 1959 1999 - 29/12/08 

Pernambuco 16/02/1910 1937 - 25/02/42 1959 1999 - 29/12/08 
Piauí 01/01/1910 1937 25/02/42 - 1967 22/03/1999 - 29/12/08 

Paraná 16/01/1910 1937 - 25/02/42 1959 30/06/78 7/10/2005 - 
Rio de 

Janeiro 

(Campos) 

23/01/1910 1937 - 25/02/42 1967 1999 - 29/12/08 

Rio Grande 

do Norte 
03/01/1910 1937 25/02/42 - 1968 18/01/99 - 29/12/08 

Santa 

Catarina 
01/09/1910 1937 25/02/42 - 

Portaria 

331 

17/06/1968 

27/03/2002 - 29/12/08 

Sergipe 01/05/1910 1937 25/02/42 - 1965 2002 - 29/12/08 
São Paulo 24/02/1910 1937 - 25/02/42 1959 18/01/99 - 29/12/08 

Rio de 

Janeiro 

(Capital) 

27/11/1919 1937 - 25/02/42 1965 30/06/78 - - 

Fonte: Moraes (2016, p. 114) 

A partir do Decreto de Nilo Peçanha, podemos observar no quadro acima, as 

transformações que se seguem e vão dar abrangência à EP, com vários dispositivos 

legais que alteram os nomes, as estruturas internas das instituições e o seu 

funcionamento, processo que ocorre de forma heterogênea. 

A partir da Constituição de 1937, o estado operou uma série de reformas que, 

para o ensino profissional, resultou principalmente no reconhecimento dos cursos de 
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nível técnico como habilitação para o prosseguimento de estudos em nível superior. 

Merece destaque o Decreto-Lei 4.127/1942, que transforma os Liceus Industriais em 

Escolas Industriais e Técnicas, ofertando, pela primeira vez, a educação profissional 

em nível secundário. 

A partir desse ano, inicia-se, formalmente, o processo de vinculação do 
ensino industrial à estrutura do ensino do país como um todo, uma vez que 
os alunos formados nos cursos técnicos ficavam autorizados a ingressar no 
ensino superior em área equivalente à da sua formação. (MEC, 2017, p. 4) 

A transformação das Escolas Industriais e Técnicas em Escolas Técnicas 

Federais e, posteriormente em Centros Federais de Educação Tecnológica, vai 

ocorrer num contexto bastante diverso daquele que marcou o início do século.  

A partir de 1964, auge da modernização do país e da ênfase em sua 
participação na economia internacional, quando se discutiam as questões 
que embasaram o desenvolvimentismo, tanto o poder público como o setor 
privado, assumem a função de preparar recursos humanos para serem 
absorvidos pelo mercado de trabalho [...]. Assim, o ensino técnico assume 
uma maior importância no sentido de contribuir com as funções político-
ideológicas do país, em termos da política de modernização (SOBRAL, 2009, 
p. 84) 

No contexto da Educação Básica, o período de 1968 a 1974, chamado de 

“milagre econômico”, trouxe a urgência em formar trabalhadores para as indústrias. 

Assim, a Lei 5.692/1971, que vigorou até 1982, tornou compulsória a formação técnica 

no segundo grau (antiga denominação do ensino médio). 

Em relação à Rede Federal, percebe-se uma ruptura, iniciando pela divisão dos 

Liceus em algumas Escolas denominadas Técnicas, outras Industriais. A partir de 

1959 iniciou a lenta transformação destas em Escolas Técnicas Federais, e, no ano 

de 1978, a criação dos Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), 

encabeçada pelas Escolas Técnicas Federais do Paraná, Rio de Janeiro e Minas 

Gerais que, com a criação dos Institutos Federais em 2008, não acompanharam a 

mudança e permanecem como CEFETs, com exceção da unidade do Paraná que 

tornou-se a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) em 2005. 

Avançamos no tempo até a década de 90, especialmente no governo de 

Fernando Henrique Cardoso. A reforma curricular dos cursos técnicos estava em 

debate, sugerindo a adaptação do currículo a um novo contexto tendo em vista a 

transformação no mundo do trabalho ao longo do tempo. Com a promulgação da 
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Constituição de 1988, havia uma pressão por parte dos educadores para a criação de 

uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O Decreto 2.208/1997, que regulamenta 

alguns artigos da Lei 9.394/1996, produziu grande impacto na Educação Profissional, 

separando o ensino médio do técnico. Mesmo com suas justificativas, esse decreto 

não foi bem recebido pelos ofertantes de ensino técnico integrado ao médio. 

A partir de 1999, retoma-se a transformação das Escolas Técnicas em CEFETs 

pelo país, permitindo que essas instituições pudessem ofertar cursos de graduação 

na área tecnológica. 

Com o advento do governo Lula em 2003, retornam as discussões acerca da 

Educação Profissional, resultando no Decreto 5.154/2004, que revoga o Decreto 

2.208/1997 e retoma a integração do ensino técnico ao último estágio da educação 

básica, permitindo várias formas de oferta de cursos técnicos. 

A partir de 2004, inicia-se a expansão da Rede Federal com a criação de várias 

unidades no país. Em dezembro de 2008, é sancionada a Lei 11.892/2008 que “Institui 

a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências” (BRASIL, 

2008). Fruto de um amplo debate entre governo e instituições federais de educação 

profissional, buscou-se dar uma nova identidade à rede, já fragmentada pela 

caminhada assíncrona desde a extinção dos Liceus Industriais (MORAES, 2016). 

Destacam-se os CEFETs do Rio de Janeiro e Minas Gerais, já mencionados 

anteriormente que, tendo sido rejeitada sua proposta de tornar-se universidades 

tecnológicas, decidiram manter suas estruturas, podendo atuar nos níveis de ensino 

técnico e superior. 

Atualmente a Rede conta com as seguintes instituições: 

● Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia; 

● Centros Federais de Educação Tecnológica; 

● Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais; 

● Universidade Tecnológica Federal do Paraná; 

● Colégio Pedro II. 

Conforme dados da Plataforma Nilo Peçanha – PNP 2019 (ano base 2018), 

são 647 unidades ligadas à Rede atuando na oferta de Educação Profissional em 

diversos níveis, graças à atuação de 35.273 técnicos-administrativos em educação e 

45.486 docentes (incluindo substitutos e temporários). 
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Em relação ao número de alunos, comparando os Censos da Educação Básica 

e Educação Superior (INEP, 2018a; 2018b), destacam-se cerca de 1,8 milhão de 

matrículas para a educação profissional de nível técnico, frente aos 8,2 milhões de 

matrículas no ensino superior no país em 2017. 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

realiza estudos acerca da educação pelo mundo, divulgando dados de países 

membros e parceiros, dentre eles o Brasil. No relatório Education at a Glance 2018, 

obtém-se a seguinte informação: “Em 2016, apenas 9% dos estudantes do ensino 

médio no Brasil estavam matriculados na educação profissional, índice 

consideravelmente inferior à média OCDE de 44%” (INEP, 2018, p. 4). Tal comparação 

nos coloca na contramão dos países desenvolvidos, que priorizam a formação técnica 

da população. Nas palavras do criador da Rede Federal, Nilo Peçanha: “O Brasil de 

hoje saiu das academias, o Brasil de amanhã sairá das oficinas”, razão pela qual 

necessitamos conscientizar as pessoas do valor dos profissionais técnicos, 

entendendo que tais atividades são fundamentais para o desenvolvimento social e 

econômico de qualquer país. 
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3 A DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

A profissão docente, estudada por diversos autores do Brasil e do mundo, traz 

em seu bojo uma gama crescente de expectativas e responsabilidades. Muito já se 

produziu na academia sobre as competências, os desafios e a relevância do trabalho 

de docentes do ensino básico e superior. Alguns autores, preferem focar na 

construção da identidade destes profissionais, o que se inicia ainda no período de 

formação e frequentemente, antes da assunção da atividade docente em si (TARDIF, 

2005; NÓVOA, 2017).  

Um professor é alguém que passou vários anos de sua vida imerso no seu 

futuro local de trabalho. Mesmo assim, a passagem da condição de aluno para 

docente não se dá automaticamente. A docência requer preparo técnico, mas também 

emocional, social, cultural. Por esse motivo é que pode-se afirmar que um docente 

não sai pronto da academia, pois esse processo leva tempo e nunca se encerra: 

Se uma pessoa ensina durante trinta anos, ela não faz simplesmente alguma 
coisa, ela faz também alguma coisa de si mesma: sua identidade carrega as 
marcas de sua própria atividade, e uma boa parte de sua existência é 
caracterizada por sua atuação profissional. Em suma, com o passar do 
tempo, ela vai se tornando – aos seus próprios olhos e aos olhos dos outros 
– um professor, com sua cultura, seu ethos, suas ideias, suas funções, seus 
interesses, etc. (TARDIF, 2005, p. 56). 

Como destaca Tardif, o tempo é crucial para a construção da identidade 

docente, que pode sim se iniciar na fase de formação, mas necessita da experiência, 

assim como qualquer atividade, para significar seus saberes e sua atuação. 

Diferentemente dos docentes da educação básica propedêutica, que contam 

com os cursos de licenciaturas, o docente da Educação Profissional costuma vivenciar 

um percurso diferente de formação, uma vez que ele não é, necessariamente, um 

acadêmico. Segundo Rehem (2009, p. 77): “O professor da educação técnica é um 

profissional que optou por ser professor”. Logo a sua formação deve incluir uma 

experiência quanto ao mundo do trabalho, aliado a bases científicas, epistemológicas 

e pedagógicas que permitam-no transpor este conhecimento de forma a incluir seus 

alunos no contexto mais real possível da sua profissão. Neste quesito, os profissionais 

que desejam exercer a docência contam com as seguintes possibilidades: 

1. Curso de Licenciatura em Educação Profissional para egresso de Curso 
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Técnico ou profissional experiente em uma área ou eixo tecnológico: 

equivalente aos cursos de Licenciatura para egressos do Ensino Médio;  

2. Curso de Licenciatura em Educação Profissional concomitante à outra 

graduação: especialmente Bacharelados e Tecnológicos, incluindo o 

compartilhamento ou aproveitamento de estudos associados à Licenciatura; 

3. Cursos de segunda licenciatura para graduados; 

4. Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Profissional; 

5. Processo de Certificação de Competências – CERTIFIC: conforme Portaria 

Interministerial MEC/MTE nº 5/2014, dos Ministérios da Educação e do 

Trabalho, em que destacamos: 

Art. 7º – Os processos de certificação profissional estão restritos aos cursos 
de educação profissional e tecnológica e ao exercício da docência na 
educação profissional. 

Parágrafo único – Os processos serão desenvolvidos a partir do 
estabelecimento de perfil de certificação, tendo por referência os catálogos 
nacionais de educação profissional e tecnológica, ou equivalentes, mantidos 
pelo Ministério da Educação – MEC, e as diretrizes curriculares para a 
formação de professores da educação profissional, conforme a modalidade 
de certificação profissional. 

Tais alternativas estão presentes nas discussões do Conselho Nacional de 

Educação (CNE) referentes às diretrizes de formação para a docência nos cursos 

técnicos de nível médio, ainda não publicadas. Como veremos adiante, as alternativas 

3 e 4 têm sido as mais ofertadas pelas instituições brasileiras. Entretanto, neste 

trabalho destacamos a pertinência dos processos de certificação, haja vista que é uma 

prática já consolidada nos países desenvolvidos, cujas experiências podem servir 

para a superação de preconceitos e fomentar um substancial avanço na formação dos 

docentes da EP no Brasil. 

 

3.1 A Didática na Educação Profissional 

 

Com base nos pressupostos epistemológicos apresentados no capítulo 

anterior, compreende-se que, para a formação de profissionais, especialmente jovens 

e adultos, a eficácia dos métodos educativos utilizados na educação básica 

propedêutica é questionável, por ser completamente distanciada do mundo do 
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trabalho. 

Na legislação brasileira, a Educação Profissional técnica se difere da educação 

básica pela sua finalidade, trazida pela Resolução CNE/CEB nº 2/2012: 

Art. 5º Os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio têm por 
finalidade proporcionar ao estudante conhecimentos, saberes e 
competências profissionais necessários ao exercício profissional e da 
cidadania, com base nos fundamentos científico-tecnológicos, sócio-
históricos e culturais. 

Para compreendermos a atividade educativa e podermos direcioná-la 

coerentemente a um determinado fim, precisamos ter em mente que o ensino é um 

processo indissociável de seu contexto, logo, não é restrito à sala de aula (Libâneo, 

2006).  

Para Tardif (2005, p. 152): 

A prática educativa constitui uma das categorias fundamentais da atividade 
humana, categoria tão importante e tão rica em valores, em significados e 
realidades quanto o trabalho, a técnica, a arte ou a política, com as quais, 
aliás, foi muitas vezes confundida ou identificada. 

Considerando a pluralidade de concepções acerca da prática educativa 

(FREIRE, 2002; TARDIF, 2005; LIBÂNEO, 2006), podemos inferir que a Didática 

significa a forma com que os conteúdos, priorizados num determinado momento 

histórico e político, direcionado a determinado público e com determinado fim, são 

transpostos de modo a gerar aprendizagem. Vieira Pinto trata a didática como “forma 

da educação” (1993, p. 44) e aponta duas concepções distintas que costumam ser 

adotadas sobre ela: primeiro, a concepção ingênua de que a forma adotada para 

“transmitir” determinado conteúdo é o que garantirá uma produtividade da educação, 

mesmo que dissociada deste e do contexto social onde ocorre o processo. A segunda 

concepção, a concepção crítica, entende que, mesmo que forma e conteúdo sejam 

dois aspectos distintos, são parte de um mesmo processo e devem ser assim 

trabalhados, de forma interdependente. Além disso, 

A forma da educação é função de seus fins sociais. Tem que ser em cada 
caso aquela que se adapta ao conteúdo, isto é, à condição do educando, 
suas possibilidades imediatas de ascensão cultural; é empírica e segue 
apenas a regra de ser a melhor possível para aquele a quem é dada a 
educação, no sentido de ser a mais adequada para fazê-lo subir de sua 
condição humana presente para outra melhor, imediatamente e 
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concretamente possível. A forma da educação tem que ser aquela que 
permita a grandes camadas da população passarem à etapa imediatamente 
seguinte em seu processo de desenvolvimento. (VIEIRA PINTO, 1993, p. 45 
– grifos nossos) 

Em se tratando de Educação Profissional, acredita-se que um profissional 

experiente e atuante não se constrói apenas pelo professor, mas também pelas suas 

próprias mãos, ganhando protagonismo ao executar atividades e aprender pela 

experiência. Isto, é claro, onde a concepção adotada seja a concepção crítica, onde o 

aluno é o foco nos processos de ensino. Se fosse na concepção ingênua, o ensino 

ministrado seria, nas palavras de Freire (2002, p. 13), um “ensino bancário” que se 

preocupa apenas em transferir conteúdo. 

Como resposta a esta necessidade, os primeiros estudos sobre Didática 

Profissional surgiram na França na década de 1990 a partir de um conjunto de 

pesquisadores que vinham se debruçando sobre a educação de adultos. Até hoje, os 

países francófonos são a principal referência neste tema, sendo, aos poucos, 

seguidos por autores de outros países. Estes estudos partiram da teoria de esquemas 

de Piaget, estudada em crianças, para analisar a construção da experiência em 

adultos a partir da conceituação na ação, mais especificamente em situações de 

trabalho (TOURMEN et al., 2017).  

A Didática Profissional defende o destaque à ação, por ser uma forma mais 

eficaz de aprendizagem. Segundo Pastré, Mayen e Vergnaud (2006, p. 14), “não se 

pode agir sem se construir da experiência, portanto sem aprender”. Colocando de 

outro modo, trazem os conceitos de atividade produtiva e construtiva (SAMURÇAY; 

RABARDEL, 2004 apud PASTRÉ; MAYEN; VERGNAUD, 2006), onde a atividade 

produtiva representa a ação sobre o real, material. Já a atividade construtiva é o 

processo de transformação do indivíduo proporcionado pela atividade produtiva, a 

construção do conhecimento. A diferença entre elas é que, enquanto a atividade 

produtiva se encerra ao final da ação, a atividade construtiva pode permanecer 

indefinidamente, a partir da reflexão sobre a primeira e seu aprimoramento consciente. 

Logicamente, tais experiências podem e devem ser guiadas conforme o 

objetivo de aprendizagem. 

A atividade produtiva não é mais do que o suporte, o meio de 
desenvolvimento da atividade construtiva. A aprendizagem não é mais tática 
ou incidente; é intencional. Isto desemboca geralmente em duas outras 
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transformações. Por um lado, o ritmo da aprendizagem tende a acelerar. Por 
outro lado, os recursos de que dispõe um sujeito para orientar e guiar sua 
atividade, o que em didática chamamos seus conhecimentos, serão 
transformados em saberes (PASTRÉ; MAYEN; VERGNAUD, 2006, pg. 15). 

Os autores apontam, do mesmo modo que Gohn (2014), como a educação 

profissional, assumindo um caráter não formal, se apoia nas aprendizagens que 

seriam obtidas na rotina de trabalho, mas acrescenta-lhes uma intencionalidade, que 

oferece maior percepção ao aprendiz sobre o próprio progresso. 

Leplat (apud Pastré, 2002), traz os conceitos trabalho prescrito e trabalho real, 

para distinguir a atividade orientada e a que é executada. No trabalho real, há sempre 

a possibilidade de alterações em relação ao trabalho prescrito (imprevistos, 

interrupções, correções de percurso, etc.), o que é mediado cognitivamente pelo 

trabalhador para atingir objetivo final da atividade. Isso proporciona ao aluno mais 

segurança e autonomia para gerir as situações de trabalho, sejam elas simuladas ou 

reais.  

Experiência e aprendizagem encontram-se intrinsecamente articuladas, mas 
para que a experiência seja formadora, ela tem que ser reconstruída e 
refletida, pensada e simbolizada. A experiência, enquanto aprendizagem, 
envolve a pessoa na sua globalidade (dimensões afetivas, cognitivas, 
relacionais, comportamentais, etc.) e contribui para o seu desenvolvimento 
(PIRES, 2002, pg 166). 

Para concretizar a Didática na EP, as etapas do processo de ensino – 

planejamento, atividade e avaliação – se nutrem do Trabalho como princípio 

educativo, numa epistemologia que se centra na atividade e na experimentação de 

saberes não apenas científicos, mas destes como parte de uma instrumentalização 

material e intelectual, caracterizando a interdisciplinaridade ampla da Educação 

Profissional (MORAES, 2016). 

A etapa de planejamento requer uma análise reflexiva das ações a se tomar, 

considerando a realidade social, política e cultural dos aprendizes. É neste momento 

que serão definidas as etapas seguintes do processo de ensino, mantendo o foco nas 

competências referentes ao perfil profissional a se formar. 

A ferramenta que o docente utilizará para permitir ao aluno o contato com as 

situações de aprendizagem é a transposição didática. 
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Ensinar é, antes de mais nada, fabricar artesanalmente os saberes, tornando-
os ensináveis, exercitáveis e passíveis de avaliação no quadro de uma turma, 
de um ano, de um horário, de um sistema de comunicação e trabalho 
(PERRENOUD, 1993, p. 25). 

Um conteúdo do saber que foi designado como saber a ensinar sofre, a partir 
daí, um conjunto de transformações adaptativas que vão torná-lo apto para 
ocupar um lugar entre os objetos de ensino. O trabalho que transforma um 
objeto do saber a ensinar em objeto de ensino é denominado de transposição 
didática (CHEVALLARD, 1997, p. 45). 

A partir de seus estudos, Chevallard indica o caminho que um saber percorre, 

mediado pelo trabalho docente. O Saber Sábio encontra sua origem em ambiente 

científico em livros e publicações destinados à comunidade acadêmica da respectiva 

área; estes conteúdos são filtrados de modo a se obter o Saber a Ensinar, aquele que 

irá compor o currículo escolar; já o Saber Ensinado, se obtém dentro da tríade do 

sistema de ensino e a partir da interação entre seus elementos, ilustrados abaixo: 

 

Figura 1 - Sistema de Ensino segundo Chevallard 

 

Fonte: Chevallard, 1997, p. 26. 

 

O Saber Ensinado pode se desviar daquilo que foi designado como Saber a 

Ensinar, ou mesmo do saber de origem. Parte desse desvio é inevitável devido ao 

processo em si, porém o autor aponta os principais cuidados a serem tomados neste 

percurso: primeiro, o consenso entre a comunidade escolar, governo e sociedade 

sobre o que caracteriza o saber a ensinar. O outro cuidado refere-se à “vigilância 

epistemológica” (CHEVALLARD, 1997, p. 47), uma análise crítica durante o processo 

de transposição, garantindo a não deturpação dos saberes de origem, a fim de atender 
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às necessidades didáticas dos alunos e não as vontades institucionais, por exemplo. 

Em se tratando de Educação Profissional, os saberes que passam pelo 

processo de transposição não são tão formalizados como aqueles oriundos do estudo 

de Chevallard, o que implica numa transposição não apenas de conteúdos (estes 

intrínsecos à atividade laboral em formação), mas também cultural e comportamental.  

Diversas atividades podem ser colocadas para que o aluno interaja com 

situações que vivenciará na sua futura profissão, sejam elas previstas ou adversas. 

Seguindo essa premissa, a Aprendizagem Baseada em Problemas, ou PBL (sigla para 

o termo em inglês problem-based learning) é uma abordagem que insere o aluno num 

contexto profissional, apresentando situações que demandam uma solução dos 

próprios aprendizes. Assim, eles utilizam conhecimentos adquiridos na formação, 

aliados a saberes de outras fontes, numa associação interdisciplinar que favorece a 

compreensão ao invés da simples memorização (RIBEIRO, 2008 apud ALLAIN; 

WOLLINGER, 2017). 

Para além da resolução de problemas, a EP se faz também pela análise do 

trabalho, a partir de situações de trabalho ou de formação, como descrevem Pastré, 

Mayen e Vergnaud (2006, p. 6):  

O sentido de uma situação de trabalho ou de formação é ao mesmo tempo 
individual e compartilhado: individual porque o sentido atribuído por um 
indivíduo lhe é próprio, e diferente entre um indivíduo e outro; compartilhado 
porque justamente os indivíduos de uma mesma comunidade entendem-se 
relativamente bem a respeito do sentido a ser dado a tal ou qual situação, a 
tal ou qual prática, a tal ou qual palavra. 

Ao dar sentido e significação às suas ações, o aprendiz vai dominando não só 

os saberes e fazeres inerentes àquela profissão, mas comportamentos subjetivos, por 

exemplo: zelar pela ferramenta de trabalho, utilizar equipamentos de segurança, 

observar o momento certo de executar uma tarefa, comunicar-se de forma eficaz com 

os colegas (se assim a atividade exigir). 

Seguem abaixo as principais modalidades de situações de trabalho utilizadas 

na EP: 

Simulação e Emulação: “A simulação está relacionada à imitação de um 

sistema sem apego rigoroso à sua reprodução fiel, enquanto emulação diz respeito à 

reconstrução fiel e compreensiva de um sistema” (ALLAIN; WOLLINGER, 2017, p. 

20). Ambas estão relacionadas com o desenvolvimento de habilidades técnicas e 
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comportamentais. Mesmo criticadas por se utilizarem de roteiros pré-estabelecidos, 

ainda assim são métodos válidos para a aprendizagem pois, a partir na análise da 

ação nestas situações, cria-se a experiência para situações mais desafiadoras; 

Obra: A aprendizagem mediada por obras é defendida por Barato (2008; 2015) 

e Rose (2007) como referência metodológica fundamental à EP. “A obra concretiza 

valores no âmbito estético e ético. Ela compromete o trabalhador com sentimentos de 

beleza e responsabilidade pelo resultado de seu trabalho” (BARATO, 2008, p. 13). 

Além das situações de trabalho colocadas em aula, uma forma de contato com 

a obra são os projetos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos pelas 

instituições. Eles têm o poder de colocar os alunos em contato com os beneficiários 

de seu trabalho, mobilizando saberes e comportamentos de forma interdisciplinar. 

Ainda Segundo Barato (Idem, p. 5): “o orgulho de um profissional por uma obra 

bem-feita é um aspecto fundamental do saber do trabalhador, que o compartilha com 

os colegas (comunidade de prática) e as pessoas do seu convívio”. Este contato com 

a obra possibilita ainda a autovalorização e a identificação como profissional da sua 

área, já incorporando uma identidade profissional, mesmo que aprendiz. É o que Lave 

e Wenger chamam de “participação periférica” (1991, p. 98). 

Imersão: como o próprio nome sugere, o aprendiz é “imerso” no mundo do 

trabalho. Isto pode acontecer por meio de estágios, visitas técnicas ou de formação 

por alternância, onde parte do percurso formativo ocorre na própria empresa. Esta 

última é mais comum em países europeus, como Alemanha e Portugal (PIRES, 2002). 

As situações de trabalho ou de formação fazem com que os conhecimentos 

relativos a uma profissão sejam significados a partir de uma atuação efetiva, além de 

propiciar uma interação do aluno com seus pares e, assim, a consolidação de uma 

cultura técnica. Cabe ao docente verificar quais atividades ou situações serão mais 

adequadas ao perfil profissional em formação. Barato (2015) enfatiza que há docentes 

que, por não possuírem experiência ou não se identificarem com a profissão, acabam 

por não levar seus alunos aos laboratórios ou oficinas, bastando, na sua visão, uma 

explicitação verbal dos processos ali realizados. Este comportamento do docente, em 

alguns casos, impede os alunos de apreender certos valores da profissão e tornarem-

se profissionais completos. 

Além disso, é fundamental que o local de aprendizagem ofereça estrutura que 

reproduza o ambiente de trabalho da forma mais real possível, para que as situações 
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de trabalho possam ser plenamente vivenciadas. Seja um laboratório, um posto de 

trabalho, um equipamento, um local de atendimento ao público, estes serão 

importantes meios para se adquirir a experiência no fazer e para que o aluno, desde 

o início do curso, possa se vislumbrar como profissional da respectiva área. 

Considerando todas estas particularidades acerca da Educação Profissional, é 

que se faz necessário uma formação docente que contemple suas respectivas bases 

epistemológicas, incluindo suas diretrizes e didática próprias, com foco na formação 

de trabalhadores. 

 

3.1.1 A Interdisciplinaridade na Educação Profissional 

A interdisciplinaridade está sempre situada no campo onde se pensa a 
possibilidade de superar a fragmentação das ciências e dos conhecimentos 
por elas produzido e onde, simultaneamente, se exprime a resistência sobre 
um saber parcelado (THIESEN, 2008 apud MORAES, 2016, p. 17). 

A interdisciplinaridade já está contemplada como pressuposto nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica que, em seu Art. 17 determina que “A 

interdisciplinaridade e a contextualização devem assegurar a transversalidade do 

conhecimento de diferentes disciplinas e eixos temáticos, perpassando todo o 

currículo e propiciando a interlocução entre os saberes e os diferentes campos do 

conhecimento” (BRASIL.CNE, 2010, Art. 17, §2º). Entretanto, para Moraes (2016, p. 

17), o que se vê nas escolas é “um uso apequenado do termo, restrito ao enfoque 

pedagógico”. Já o enfoque epistemológico, visa combater a cisão entre as ciências e 

as humanidades, reconhecendo sua interdependência na aprendizagem. 

Resgata-se, nesta perspectiva, o potencial da educação por competências, que 

alia conhecimentos de diferentes bases, tendo em vista uma determinada ação ou 

comportamento. Segundo Pires (2002, p. 225): 

O conceito de competência é uma “construção social”, que se reveste de 
significados cultural e socialmente construídos. Apesar da inexistência de 
consenso, a utilização deste conceito tem vindo a ganhar espaço em 
diferentes domínios – entre os quais o educativo –, concorrendo para uma 
generalização e utilização plenas de ambiguidade. 

Dada esta ambiguidade, há uma responsabilidade implícita no uso deste termo 

que, de acordo com a interpretação adotada, pode gerar consequências diversas na 
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formação de trabalhadores. Para a EP, utiliza-se a definição de competência 

apresentada na Resolução CNE/CP nº 3/2002 (Diretrizes para os cursos superiores 

de tecnologia): 

Art. 7º Entende-se por competência profissional a capacidade de articular, 
mobilizar e colocar em ação valores, conhecimentos e habilidades 
necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas 
pela natureza do trabalho. 

Isso implica, necessariamente, num cuidado da escola e do docente com a 

organização curricular, uma vez que o conceito de competência esteve, por muito 

tempo, imerso em uma visão pragmática que a valorizava apenas do ponto de vista 

quantitativo. 

A organização curricular baseada em competências prevê que os cursos 
devem ser construídos pelas próprias escolas, com competências gerais e 
específicas de cada habilitação [...] respondendo também a questões como: 
o que ele precisa conhecer, o que precisa saber fazer e como precisa ser para 
agir como pessoa e profissional (GOMES; MARINS, 2004, p. 60). 

A interdisciplinaridade está intimamente ligada à construção de competências, 

uma vez que o desenvolvimento destas se faz na união de saberes oriundos de 

diferentes contextos, em diferentes momentos, num processo que pode ser contínuo 

ou descontínuo, mas normalmente progressivo (PIRES, 2002). Ainda assim, este é 

um paradigma a ser superado quando se toma a escola básica propedêutica como 

modelo a ser reproduzido na formação profissional. 

Interrogamos até que ponto os sistemas formais de educação/formação são 
capazes de promover efetivamente o desenvolvimento das competências dos 
adultos, tendo em consideração as aprendizagens anteriores; ou, 
explicitando de outra forma, até que ponto as aprendizagens formais são 
articuladas com as experienciais, respeitando o carácter holístico e integrativo 
do processo de aprendizagem dos adultos. Se, como defendemos, as 
competências se desenvolvem na articulação/intersecção entre diferentes 
domínios, numa perspectiva integrativa e de recomposição, então as práticas 
tradicionais de educação/formação adultos parecem não se adequar a esta 
finalidade. É necessário fazer evoluir, no âmbito dos sistemas educativos, a 
concepção tradicional do adulto como “consumidor” de aprendizagens para o 
de adulto “ator da sua formação” e do seu percurso pessoal e profissional 
(Idem, p. 269). 

A premência de se trabalhar a interdisciplinaridade na EP se mostra evidente 

pela necessidade de entrelaçamento dos saberes científicos e técnicos nos processos 
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educativos. Deve-se reconhecer a importância dos contextos de educação não formal 

e informal, como fonte de aprendizagem que fazem parte do processo de 

ressignificação dos saberes mobilizados no dia-a-dia dos indivíduos e sua 

coletividade. Por esta razão é que a Educação profissional necessita estar em 

permanente contato com o mundo do trabalho, reconhecendo-o como parte essencial 

do processo educativo. 

 

3.2 Diretrizes para formação de docentes da EP 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, promulgada em 23 de dezembro de 

1996, apresenta em seu Art. 1º o conceito de educação: 

Art. 1º - A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem 
na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil 
e nas manifestações culturais. 

[...]§ 2º - A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à 
prática social. (BRASIL, 1996 – grifos nossos). 

A Lei maior que trata da educação no país, diz compreender que a educação 

escolar deve se dar em consonância com o mundo do trabalho. Já a Educação 

Profissional, que se constitui por e para o trabalho, é brevemente tratada no Capítulo 

III – Da Educação Profissional, no qual “integra-se aos diferentes níveis e modalidades 

de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia” (BRASIL, 1996, 

Art. 39). 

Em relação aos Institutos Federais, dentre suas características e finalidades 

constantes do Art. 6º da Lei 11.892/2008, destacam-se: 

II: desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo 
educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e 
tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais [...]  

IV: orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e 
fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados 
com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento 
socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal. 
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Prioriza-se a educação que considere a realidade regional em termos de 

economia, cultura e realidade social. A instituição ofertante deve estar atenta para 

conciliar tais demandas regionais com a formação humana, valorizando os saberes 

do trabalho. 

A formação necessária ao docente para atuação na educação básica é tratada 

no Art. 62 da LDB: 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima 
para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos 
do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade 
normal. (BRASIL, 1996 – grifo nosso) 

Os docentes dos Institutos Federais compõem a carreira do Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico (EBTT), que “destina-se a profissionais habilitados em 

atividades acadêmicas próprias do pessoal docente no âmbito da educação básica e 

da educação profissional e tecnológica” (BRASIL, 2012, Art. 2º, § 2º). 

Entende-se assim que, para atuação dos docentes da Rede Federal, em cursos 

técnicos de nível médio que se equiparam ao ensino médio da educação básica 

(BRASIL, 1996, Art. 36-A), a diretriz determina que todos devem ter concluído o curso 

de licenciatura. 

Para ingresso na carreira EBTT, é necessária a aprovação em concurso público 

de provas ou de provas e títulos, conforme a Lei 12.772/2012. Geralmente são 

aprovados os candidatos com maior titulação. Além disso há muitos incentivos para 

que estes, após o ingresso, invistam na sua formação em cursos de pós-graduação 

lato e stricto sensu. Assim, entre os quase 40 mil docentes dos Institutos Federais, 

cerca de 75% possuem mestrado ou doutorado (PNP, 2018). 

Para além das exigências da LDB, o CNE emitiu a Resolução CNE/CP 2/2015, 

que define as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a formação inicial em nível 

superior e para a formação continuada de docentes da Educação Básica, que abrange 

o ensino técnico de nível médio. Referente à formação inicial, determina-se que: 

Art. 9º - os cursos de formação inicial para os docentes da educação básica, 
em nível superior, compreendem:  

I - cursos de graduação de licenciatura;  
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II - cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados;  

III - cursos de segunda licenciatura (BRASIL, 2015).  

Logo, os docentes EBTT que possuem graduação em nível de bacharelado ou 

superior de tecnologia, tem a possibilidade de buscar a formação pedagógica na forma 

de uma segunda graduação em licenciatura. 

Outras alternativas são trazidas pelo Art. 40 das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio (Resolução CNE/CEB 

nº 6/ 2012): 

§ 2º Aos professores graduados, não licenciados, em efetivo exercício na 
profissão docente ou aprovados em concurso público, é assegurado o direito 
de participar ou ter reconhecidos seus saberes profissionais em processos 
destinados à formação pedagógica ou à certificação da experiência docente, 
podendo ser considerado equivalente às licenciaturas: 

I - excepcionalmente, na forma de pós-graduação lato sensu, de caráter 
pedagógico, sendo o trabalho de conclusão de curso, preferencialmente, 
projeto de intervenção relativo à prática docente; 

II - excepcionalmente, na forma de reconhecimento total ou parcial dos 
saberes profissionais de docentes, com mais de 10 (dez) anos de efetivo 
exercício como professores da Educação Profissional, no âmbito da Rede 
CERTIFIC; 

III - na forma de uma segunda licenciatura, diversa da sua graduação 
original, a qual o habilitará ao exercício docente. (BRASIL, 2012 - grifos 
nossos). 

O mesmo dispositivo prevê ainda que, os docentes EBTT não licenciados 

devem concluir a referida formação pedagógica até o ano de 2020. 

Acerca da formação continuada, observa-se o caput do Art. 16 da Resolução 

CNE/CP nº 2/2015: 

A formação continuada compreende dimensões coletivas, organizacionais e 
profissionais, bem como o repensar do processo pedagógico, dos saberes e 
valores, e envolve atividades de extensão, grupos de estudos, reuniões 
pedagógicas, cursos, programas e ações para além da formação mínima 
exigida ao exercício do magistério na educação básica, tendo como principal 
finalidade a reflexão sobre a prática educacional e a busca de 
aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético e político do profissional docente. 

 Percebe-se com isso, a possibilidade de criação de programas que promovam 

a reflexão e aprimoramento da atividade docente, considerando as constantes 
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transformações no tempo e espaço que influenciam a relação da escola com os alunos 

e a sociedade. Espera-se que o docente transcenda a formação mínima exigida, 

esteja conectado e comprometido com a sua prática. 

Entretanto, conforme BARATO (2015, p. 80): 

À medida em que se escolariza a educação profissional e tecnológica, cresce 
a convicção de que os professores devem receber educação acadêmica e 
poderão assumir docência mesmo que nunca tenham participado de 
comunidades de prática da área de trabalho que ensinam. Esse é um 
problema que tem reflexos no ensino de valores. 

Os docentes que ingressam na Rede Federal, por sua vez, precisam lidar com 

o fato de que não serão professores universitários, a despeito da sua alta formação. 

Apesar de terem ingressado na carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, 

muitos resistem à ideia de não trabalharem exclusivamente com o ensino superior 

(MORAES, 2016). 

 

3.3 A construção da identidade docente nos IFs 

 

Como relatado anteriormente, no Brasil há uma tendência à valorização dos 

títulos e carreiras acadêmicas em detrimento do trabalho manual. Esta visão 

enraizada na nossa cultura, faz com que o próprio trabalhador julgue-se inferior por 

não ter uma formação acadêmica, mesmo sendo muito experiente na sua função. 

Vieira Pinto (1993) aponta que há um equívoco nestes casos: os saberes que um 

adulto necessita fogem à alçada da escola, pois são saberes experienciais para sua 

vida, que o permitirão construir sua identidade como cidadão e trabalhador. 

Uma desvalorização semelhante costuma ocorrer com os docentes que 

resolvem dedicar-se a EP. Eles são historicamente considerados inferiores aos 

docentes do ensino superior, por dedicarem-se à técnica e não à “pura ciência”, 

sempre divididas pelo senso comum e também pela academia. Entretanto, observa-

se a descrição do docente da EP constante no Parecer do CNE que trata das DCN 

para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio: 

Em Educação Profissional, quem ensina deve saber fazer. Quem sabe fazer 
e quer ensinar deve aprender a ensinar. Este é um dos maiores desafios da 
formação de professores para a Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio. É difícil entender que haja esta educação sem contar com 
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profissionais que estejam vinculados diretamente com o mundo do trabalho, 
no setor produtivo objeto do curso. Entretanto, os mesmos precisam estar 
adequadamente preparados para o exercício da docência, tanto em relação 
à sua formação inicial, quanto à formação continuada e permanente, pois o 
desenvolvimento dos cursos técnicos deve estar sob responsabilidade de 
especialistas no segmento profissional, com conhecimentos didático-
pedagógicos pertinentes para orientar seus alunos nas trilhas do 
desenvolvimento da aprendizagem e da constituição dos saberes 
profissionais (BRASIL. CNE/CEB, 2012, p. 55). 

A partir das revisões que ocorreram nas carreiras do Magistério do Ensino 

Superior e do Ensino Técnico, bem como da expansão da Rede Federal a partir de 

2008, criou-se uma crise de identidade institucional, que paira até os dias atuais entre 

os docentes nativos – aqueles que já atuavam na Rede a partir dos CEFETs e Escolas 

Técnicas – e os novatos – que ingressaram após a estruturação dos Institutos 

Federais e da Carreira EBTT, trazendo para os Institutos Federais a “vontade de 

universidade” (MORAES, 2016, p. 209). Os docentes nativos ressentem-se das 

transformações ocorridas, protestando contra o novo perfil docente da Educação 

Profissional brasileira, agora mais ligado à academia do que ao mundo do trabalho, 

como era no início da Rede. Veem-se agora impelidos a correr atrás de títulos 

acadêmicos para se recolocarem dentro da carreira, no que encontram alguma 

dificuldade devido à disputa de vagas com a nova geração de acadêmicos.  

A essa dificuldade o governo respondeu com uma medida, trazida pela Lei 

12.772/2012: o Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC), numa tentativa 

de compensar financeiramente os docentes antigos que não dispunham de condições 

para obter maiores títulos acadêmicos, por meio do reconhecimento pela sua atuação 

prévia na EP. Por meio do RSC, um graduado pode receber pela titulação de 

especialista, especialista pela titulação de mestre e, o mestre receber como doutor. 

Em meio a estes conflitos, é preciso fortalecer a classe docente da EP, que é 

uma só, para o alcance dos objetivos institucionais. A desvalorização deve ser 

combatida, que pode ocorrer pela revisão dos textos oficiais e dos critérios para 

seleção em concursos públicos, além da atitude da gestão em facilitar um intercâmbio 

positivo entre todas as gerações de docentes. É preciso que estes profissionais 

possam interagir, trocar experiências e ter legitimados os seus saberes, sejam eles de 

origem acadêmica ou não. As instituições podem favorecer isto através da formação 

continuada e da certificação de saberes, que é uma ferramenta legítima. 
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3.4 Panorama atual da formação docente para a EP 

 

Diante das exigências legais, diversas instituições de dentro e fora da Rede 

Federal têm se organizado para ofertar cursos para a formação dos docentes EBTT 

não licenciados. 

Foi realizada uma consulta junto aos sites de todos os IFs do país, além dos 

CEFETs de Minas Gerais e Rio de Janeiro, UTFPR e Colégio Pedro II, que também 

integram a Rede Federal. Pesquisamos ainda as instituições SENAC, SENAI e o 

Centro Paula Souza, de São Paulo, pois estas também são instituições voltadas à 

formação profissional no Brasil.  

A busca foi feita através da página de divulgação dos cursos de cada uma das 

instituições, constando na tabela abaixo apenas aquelas que ofertam alguma 

formação docente para EPT. 

Quadro 3 - Cursos de Docência para a Educação Profissional no Brasil 

Instituição Curso Nível Modalidade 

Instituições pertencentes à Rede Federal 

CEFET - MG Formação Pedagógica de Docentes Licenciatura para 

graduados 

Presencial 

IF do Amapá Formação pedagógica com foco em 

docência na Educação Básica 

Licenciatura para 

graduados 

Presencial 

Docência na Educação profissional Especialização Presencial 

IF do Amazonas Formação Pedagógica para a Docência 

na Educação Profissional e Tecnológica 

Especialização EaD 

IF da Bahia Licenciatura em Educação Profissional e 

Tecnológica 

Licenciatura para 

graduados 

EaD 

IF de Brasília Formação de Professores para a 

Educação Profissional 

Licenciatura para 

graduados 

Presencial 

IF do Ceará Licenciatura em Educação Profissional 

Científica e Tecnológica 

Licenciatura para 

graduados 

EaD 

Aperfeiçoamento em Docência da 

Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica 

Especialização EaD 
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IF Goiano Formação Pedagógica na Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica 

Especialização EaD 

IF do Maranhão Formação Pedagógica de Professores 

para a Educação Profissional  

Licenciatura para 

graduados 

Presencial 

IF Sudeste de Minas Docência na Educação Profissional e 

Tecnológica 

Especialização EaD 

IF Sul de Minas Educação Profissional e Tecnológica Licenciatura para 

graduados 

Presencial 

IF do Mato Grosso 

do Sul 

Docência para a Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica 

Especialização Presencial 

IF do Pará Docência para a Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica 

Especialização Presencial 

IF do Paraná Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio 

Especialização Presencial 

IF do Rio Grande do 

Norte 

Formação Pedagógica de Docentes para 

a Educação Profissional  

Licenciatura para 

graduados 

Presencial 

 

Especialização em Educação Profissional 

Integrada a Educação Básica 

Especialização EaD 

IF do Rio Grande do 

Sul 

Educação Básica Profissional Especialização Presencial 

IF Sul-rio-grandense Educação Profissional com Habilitação 

para Docência 

Especialização Presencial 

IF de Santa Catarina Docência para a Educação Profissional e 

Tecnológica 

Especialização EaD 

Educação Profissional e Tecnológica Especialização Presencial 

IF Catarinense Educação Profissional Tecnológica Especialização EaD 

IF de São Paulo Educação Profissional Integrada à 

Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos 

Especialização Presencial 

UTFPR Programa Especial de Formação Docente Licenciatura para 

graduados 

Presencial 

Instituições externas à Rede Federal 

Centro Paula Souza Formação Pedagógica para Educação 

Profissional de Nível Médio 

Licenciatura para 

graduados 

EaD 
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SENAC Docência no Ensino Técnico Especialização EaD 

SENAI Licenciatura em Educação Profissional e 

Tecnológica 

Licenciatura para 

graduados 

Presencial 

(Bahia) 

Docência na Educação Profissional e 

Tecnológica 

Especialização EaD 

Fonte: elaborado pela autora (Junho/2018). 

 

Após análise e compilação dos dados, percebeu-se que: 

● 20 das 42 instituições pertencentes à Rede Federal oferecem formação voltada 

à Educação Profissional; 

● Nas instituições externas à Rede, todas ofertam algum tipo de formação 

docente para a Educação Profissional; 

● 7 das instituições possuem apenas cursos de licenciatura, 11 somente de 

especialização e 5 ofertam cursos em ambos os níveis; 

● Dos 29 cursos encontrados, 17 são na modalidade presencial e 12 à distância 

(EaD). 

Observou-se uma não uniformidade nas ações desenvolvidas entre as 

instituições, especialmente entre as pertencentes à Rede. A maioria promove seus 

cursos isoladamente e, em muitos casos, eles são ofertados em apenas um campus, 

dissociado dos demais. Há estados com mais de um IF, em que um oferta formação 

docente para EPT e outro não, como é o caso da Bahia. Já nos estados do Acre, 

Alagoas, Espírito Santo, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, 

Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins, não foram encontrados cursos de formação 

docente específica para a EPT. Entretanto, docentes destes locais poderiam 

beneficiar-se dos cursos EaD. 

Independentemente do nível da formação pedagógica, graduação ou 

especialização, o que merece destaque é o perfil profissional do egresso do curso. 

Nele devem estar contempladas as bases epistemológicas da Educação Profissional, 

bem como sua didática e abordagens pedagógicas, de modo que o docente tenha 

acesso a metodologias que permitam a formação de profissionais de acordo com os 

pressupostos epistemológicos da EP. 

 Muitos docentes, por mais que não possuam uma formação pedagógica, já 

construíram tais competências a partir da sua experiência em serviço. Para estes 
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casos é que se volta esta pesquisa, cujo produto permitirá a certificação de saberes e 

competências com a possibilidade de diplomação como licenciado para a Educação 

Profissional. 

  

3.5 Experiências de certificação de saberes pelo mundo 

 

Em essência, a ideia que queremos defender e disseminar com este trabalho, 

é a legitimidade do processo de reconhecimento e validação dos saberes dos 

indivíduos, não como simples fornecedor de certificados (estes tão valorizados pelo 

senso comum), mas como uma postura política, propulsora do crescimento da 

sociedade a partir da valorização de seus saberes tácitos. Conforme Pires (2002), 

este processo, ao contrário do que muitos críticos apontam, possui caráter formativo 

e tem poder de transformar a vida das pessoas. Ao valorizar os saberes não oriundos 

da educação formal, empodera-se o indivíduo para buscar seu próprio progresso, seja 

pelo prosseguimento dos estudos ou pela ascensão profissional e social, culminando 

no crescimento de toda a sociedade.  

O valor dos saberes experienciais detidos pelos adultos depende em primeira 
instância de um processo de explicitação e formalização, pois pela sua 
natureza os saberes experienciais são tácitos e implícitos. Identificá-los, 
nomeá-los, dar-lhes visibilidade e legitimidade, tanto na dimensão pessoal 
como profissional e social, são parte das ambições das novas práticas 
emergentes (PIRES, 2002, p. 84). 

O trabalho de re-elaboração dos saberes é frequentemente uma descoberta 
dos seus próprios conhecimentos, pois é frequente a pessoa não ter 
consciência do valor das suas aprendizagens, que o trabalho de explicitação 
faz emergir (Idem, p. 333). 

As primeiras iniciativas para o reconhecimento de aprendizagens obtidas à 

margem do ensino formal tiveram origem nos Estados Unidos, após a Segunda Guerra 

Mundial, devido a uma pressão por parte dos militares que retornavam à vida civil. Por 

meio do reconhecimento dos saberes obtidos em campo de batalha, desejavam obter 

melhores condições de acesso profissional (PIRES, 2002). Com o tempo, este 

movimento se expandiu para atender também ao restante da população. 

Seguindo esse modelo, muitos países desenvolvidos já perceberam os 

benefícios de fornecer tais meios de desenvolvimento aos cidadãos. Inicialmente 

copiado por países anglófonos como Canadá, Reino Unido, Austrália, África do Sul e 
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Nova Zelândia, logo estendeu-se para outros países europeus como França, Bélgica, 

Espanha, Portugal; e países nórdicos como Finlândia e Noruega. 

No Quebec, por exemplo, o reconhecimento da aprendizagem não-formal em 

adultos visa evitar a precarização do trabalho, a exclusão digital e as desigualdades 

sociais (BÉLISLE; FERNANDEZ, 2018). 

A França, com o Sistema de Validação da Experiência Adquirida (ou Validation 

des acquis de l’expérience - VAE) implantado desde 2002, contém etapas de 

informações ao público, apoio financeiro e acompanhamento dos candidatos à 

validação, a qual pode ocorrer com diferentes finalidades, como a emissão de 

certificados e diplomas, aproveitamento de créditos para instituições de educação ou 

emissão de atestados diversos. Trestini e Schneewele (2014) destacam um processo 

de VAE específico para os docentes, realizado na Universidade de Strasburg. Com 

base em um perfil de competências pré-definido, os candidatos constroem seus 

portfólios, apresentando as competências que consideram possuir e que são 

avaliadas posteriormente. O processo é conduzido online, o que traz mais 

responsabilidade e autonomia ao candidato. Segundo os autores, o processo 

conduzido desta forma propicia uma profunda reflexão, ao analisar e relatar suas 

aprendizagens prévias, cuja compreensão e reconhecimento podem beneficiar o 

processo de formação como um todo. 

Já na Suécia e Espanha, destacam-se as possibilidades de complementação 

de saberes, onde os candidatos são encaminhados para garantir a conclusão do 

processo de acreditação. 

Merece destaque o processo de Reconhecimento da Aprendizagem Prévia 

(Recognition of Prior Learning – RPL) construído para os docentes da África do Sul, o 

qual passou por uma importante reformulação a partir de um Colóquio realizado em 

2008, com a participação de membros do governo, pesquisadores da área de 

formação de professores, instituições educacionais, organizações não-

governamentais, representantes sindicais e os próprios docentes. A partir das 

discussões entre todas estas instâncias, reconheceu-se o processo de RPL como uma 

prática de desenvolvimento e não apenas uma ferramenta de avaliação, o que implica 

na necessidade de reflexão constante sobre a própria prática e o comprometimento 

dos docentes com o próprio desenvolvimento, que é acompanhado durante o 

processo. 
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O RPL refere-se à identificação, avaliação e reconhecimento formal de toda 
uma gama de habilidades, conhecimentos, competências, capacidades, 
valores e atitudes, independentemente de como e onde foram adquiridos - 
seja na educação formal, informal ou não formal, na experiência do trabalho 
ou experiência de vida (SAQA, 2010, pg 12 – traduzido pela autora). 

A concepção acima, que norteou as discussões sobre a melhor forma de 

reconhecer os saberes docentes, fez com que as aprendizagens obtidas à margem 

da educação formal ganhassem a devida importância, uma vez que o reconhecimento 

de tais aprendizagens vinha sendo medido por critérios adotados na educação formal. 

Outra medida significativa deste novo RPL foi que, ao invés de acontecer antes 

do início de um programa de formação, ele passou a ser conduzido 

concomitantemente a estes programas, o que favorece a reflexão e ressignificação 

dos saberes durante o percurso e não apenas na sua conclusão. 

Assim como os exemplos relatados acima, outros têm surgido e se 

desenvolvido continuamente pelo mundo, confirmando uma nova concepção de 

valorização das aprendizagens para além da educação formal.  

Para a condução de qualquer processo de reconhecimento de saberes, os 

autores Bélisle e Fernandez (2018) destacam a importância de uma comunicação 

eficaz, em diversas instâncias: para os avaliadores saberem como proceder a 

avaliação, para a população conhecer e acessar com facilidade o sistema e, para os 

candidatos terem segurança e transparência quanto aos critérios e procedimentos de 

avaliação. Além, é claro, da preparação e conscientização prévia de toda a equipe de 

trabalho que conduzirá o processo. 
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4 DA CERTIFICAÇÃO DOCENTE PARA EPT NO IFC E IFSC 

 

Com base nos autores estudados e na legislação pertinente à carreira, atuação 

e formação do docente da EP, foi possível a obtenção de um arcabouço teórico para 

que possamos construir, além de um diagnóstico sobre as necessidades específicas 

de formação destes profissionais, uma proposta que venha a suprir duas demandas 

em nível nacional.  

 A primeira demanda, designada aos programas de mestrado profissional, em 

específico ao Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica 

(ProfEPT), trata da concretização da pesquisa aplicada, por meio de “um produto 

educacional que possua aplicabilidade imediata” (IFES, 2015, p. 6). Dentro desta 

perspectiva, o presente trabalho está inserido na linha de pesquisa “Gestão e 

Organização do Espaço Pedagógico em EPT”, cuja demanda cumpre-se por meio da 

construção de um produto educacional que se propõe a atender uma necessidade de 

grande parcela dos docentes da Rede. 

 Além da Resolução CNE/CEB nº 6/2012 que determina a formação docente 

para educação básica em nível de licenciatura, observa-se também a meta 15 do 

Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/ 2014), com vigência de 2014 a 2024, em 

que destacamos:  

15.13) desenvolver modelos de formação docente para a educação 
profissional que valorizem a experiência prática, por meio da oferta, nas 
redes federal e estaduais de educação profissional, de cursos voltados à 
complementação e certificação didático-pedagógica de profissionais 
experientes (BRASIL, 2014 - grifo nosso). 

A segunda demanda, portanto, significa o atendimento dos dispositivos legais 

a nível nacional, por meio do mesmo produto educacional que poderá ser adotado 

pelas instituições da Rede para suprir um gargalo na formação inicial de seus 

docentes. 

 

4.1 Procedimentos Metodológicos 

 

O rigor científico é o que dá credibilidade à pesquisa, que se obtém quando há 

preocupação com o método e os instrumentos utilizados.  
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Partindo da concepção de que método é um procedimento ou caminho para 
alcançar determinado fim e que a finalidade da ciência é a busca do 
conhecimento, podemos dizer que o método científico é um conjunto de 
procedimentos adotados com o propósito de atingir o conhecimento 
(FREITAS; PRODANOV, 2013, p. 24) 

Nesta pesquisa, o método científico utilizado foi o Fenomenológico. De acordo 

com Freitas e Prodanov (2013, p. 127): “A fenomenologia preocupa-se em entender o 

fenômeno como ele se apresenta na realidade”. A partir desta visão, reconhece que a 

realidade pode ter várias interpretações, o que subsidia a construção e comunicação 

do conhecimento (OTANI, 2016). 

Para Freitas e Prodanov (2013, p. 49), são quatro as principais classificações 

de uma pesquisa científica: quanto à natureza, aos objetivos, aos procedimentos 

técnicos e à abordagem do problema.  

Do ponto de vista de sua natureza, entende-se que a pesquisa é aplicada, 

caracterizada como aquela que “objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática 

dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais” 

(FREITAS; PRODANOV, idem, p. 51). Sendo a mais adotada em programas de 

mestrado profissional, cuja aplicação é efetivada com o produto educacional 

supracitado. 

Quanto aos objetivos, considera-se uma pesquisa exploratória, dada a 

exploração de um tema – a certificação para docentes da EP – cuja produção é 

escassa, buscando criar uma familiaridade para, então, dar enfoque ao assunto de 

modo a solucionar um problema. 

Os procedimentos técnicos, ou procedimentos de coleta de dados, devem ser 

planejados de modo a compor um design da pesquisa, onde a articulação de 

procedimentos tende a torná-la mais fidedigna (FREITAS; PRODANOV, 2013, p. 54). 

Para esta pesquisa utilizamos de: 

● Pesquisa bibliográfica como fonte de fundamentação teórica e legal; 

● Levantamento junto ao corpo docente das instituições pesquisadas, para 

quantificar a demanda a ser atendida; 

● Estudo de caso, característico da pesquisa aplicada, onde o processo é 

analisado no momento presente, à medida em que os fatos acontecem e a 

pesquisa se desenvolve. Volta-se a “um ou poucos objetos de pesquisa, de 

maneira a permitir o aprofundamento do seu conhecimento. Os estudos de 
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caso têm grande profundidade e pequena amplitude” (ZANELLA, 2013, p. 38) 

No que diz respeito à abordagem do problema, classifica-se como qualitativa. 

Minayo (2002) advoga que esta é uma abordagem válida de pesquisa e que atende 

aos critérios de cientificidade, ao contrário do que dizem autores positivistas que 

priorizam dados quantitativos, em detrimento de quaisquer critérios subjetivos que 

possam ser atribuídos pelo pesquisador. Segundo Godoy (1995), até meados dos 

anos 60 este preconceito era amplamente difundido, apesar de ser a abordagem mais 

adotada por cientistas sociais. 

Em contraponto à crítica positivista, a pesquisa social apoia-se na Dialética que, 

além de dados mensuráveis, considera o contexto histórico e social do objeto de 

pesquisa. Neste caso, em que a intervenção se dará com seres humanos, 

trabalhadores de uma instituição educacional, a subjetividade é o que enriquece a 

pesquisa, ao transbordar a interpretação totalmente neutra. “Ninguém hoje ousa negar 

que toda ciência é comprometida. Ela veicula interesses e visões de mundo 

historicamente construídas” (MINAYO, 2002, p. 14). Além disso, dados quantitativos 

serão utilizados na pesquisa, pois reconhece-se sua capacidade de complementá-la 

e reforçar a apreensão de um fenômeno que buscamos compreender. 

 

4.1.1 Elementos da pesquisa 

 

A presente pesquisa consiste na fundamentação de subsídios para construção 

de instrumento de avaliação, reconhecimento e certificação de competências 

construídas na experiência em serviço, para certificação como Formação Pedagógica 

por meio da Rede Nacional de Certificação Profissional - CERTIFIC.  

Este instrumento trata-se de um PPCP – Projeto Pedagógico de Certificação 

Profissional – regulamentado pela Portaria SETEC nº 8/2014, que possui duas etapas 

principais. A primeira etapa contém todo o processo de avaliação, reconhecimento e 

certificação das competências conforme perfil profissional, definido com base no curso 

de referência. A segunda etapa, para aqueles que não certificarem todas as 

competências do perfil profissional, consistirá na complementação da formação por 

meio da participação em estudos específicos, disciplinas isoladas ou a totalidade do 

curso de referência, conforme indicação da Comissão Geral ao final do processo 

avaliativo. 
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Foi elaborado um PPCP piloto e encaminhado ao IFC e IFSC, cujo curso de 

referência no IFSC será a Pós-Graduação Lato Sensu: Docência para a Educação 

Profissional e, no IFC, a Especialização em Educação Profissional e Tecnológica, 

também voltada aos docentes. 

Considerando que os cursos de referência são ofertados a distância, será 

possível atender aos servidores de todo o estado que porventura necessitem 

participar de uma etapa de complementação. 

Para a construção do PPCP, foram utilizadas as seguintes fontes: 

● Consulta à legislação acerca da formação docente para a EP, programas e 

políticas de formação docente já existentes ou previstos; 

● Verificação das normas para as ofertas educativas do IFC e do IFSC; 

● Pesquisa bibliográfica aos escritos sobre educação profissional, certificação de 

saberes e diretrizes da educação profissional de nível técnico; 

● Questionários aplicados por meio de plataforma virtual, direcionados aos 

docentes EBTT em exercício no IFC e IFSC (apêndices A e B). Foram aplicados 

separadamente, para comparação das respostas de ambas as instituições. 

● Construção do Projeto Pedagógico de Certificação Profissional, segundo as 

diretrizes nacionais e padrões do Documento Base para Certificação 

Profissional do IFSC (Resolução CONSUP-IFSC 46/2015). 

● Análise do PPCP por especialistas da área de ensino de ambas as instituições 

para validação do Projeto; 

● Submissão do Projeto Pedagógico de Certificação Profissional, para aprovação 

nos Colegiados de Ensino, Pesquisa e Extensão de ambas as instituições, que 

servirá como norma regulamentadora para certificação de saberes para 

docência na EP. 

 

4.2 Da Rede Nacional de Certificação Profissional – CERTIFIC 

 

A possibilidade de certificação de saberes profissionais teve início no país a 

partir da Portaria Interministerial nº 1.082/2009, fruto de uma ação conjunta entre 

Ministério da Educação (MEC) e Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Esta ação 

parte de um pressuposto contido no Art. 41 da LDB, Lei nº 9.394/1996: “o 

conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no trabalho, poderá ser 
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objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão 

de estudos”. 

A proposta visava suprir uma demanda social, proporcionando o 

reconhecimento formal de saberes dos trabalhadores aliado a uma elevação de 

escolaridade da população, proporcionando melhores condições de colocação no 

mercado de trabalho, especialmente para aqueles que não tiveram acesso à 

educação básica (MEC, 2014). 

No ano de 2014, publicou-se a Portaria Interministerial MEC/MTE nº 5/2014, 

reorganizando a Rede CERTIFIC. Entre as principais novidades em relação à Portaria 

anterior, destacam-se:  

 Execução dos processos com base no Projeto Pedagógico de 

Certificação Profissional; 

 Vinculação do perfil de certificação a um curso de referência e não mais 

aos perfis definidos pela SETEC;  

 Fortalecimento da Rede Federal e Inclusão de órgãos estaduais e dos 

Serviços Nacionais de Aprendizagem como instâncias certificadoras;  

 Vinculação de certificação para a educação básica. 

Já a Portaria SETEC nº 8/2014, regulamenta os processos de certificação 

propriamente ditos, no âmbito da Rede CERTIFIC. Nela, apresenta-se o PPCP como 

documento regulamentador do processo de certificação profissional. O Art. 9º traz a 

seguinte instrução sobre a sua construção: 

Parágrafo único. Os projetos pedagógicos de certificação profissional 
deverão observar os elementos mínimos definidos nesta Portaria, no 
Documento Orientador da Rede CERTIFIC e nas diretrizes curriculares 
nacionais para certificação profissional, emitidas pelo Conselho Nacional de 
Educação - CNE. 

Em se tratando de certificação para docência na Educação Profissional, 

consideramos ainda as normativas referentes ao exercício docente, especialmente a 

LDB e a Lei que regulamenta a carreira EBTT. 

O PPCP exige um detalhamento muito claro de suas etapas, do perfil 

profissional a ser certificado e dos procedimentos de avaliação dos candidatos, com 

referência a um curso já consolidado na respectiva instituição. 

Observa-se que não se trata apenas do fornecimento de um certificado. Por 
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meio deste processo, que envolve muitas etapas, o trabalhador tem a oportunidade 

de se conhecer, a partir da reflexão sobre a sua prática e da troca de experiências 

com profissionais do mesmo ramo, o que pode mudar radicalmente a sua visão sobre 

a sua trajetória, muitas vezes desvalorizada pela sociedade e por ele mesmo. Com 

uma visão mais consciente do seu valor enquanto trabalhador, pode-se buscar o 

crescimento, seja pelo prosseguimento dos estudos ou mesmo pela iniciativa em 

aprender mais de forma autônoma.  

Quanto à certificação para docência na EP, cabe destacar que este processo 

se distingue totalmente do processo de Reconhecimento de Saberes e Competências 

(RSC), previsto na Lei nº 12.772/2012 e regulamentado pela Resolução SETEC nº 1/ 

2014, a qual especifica que: 

Art. 10. Conforme disposto no Art. 18 da Lei nº 12.772, de 2012, a 
equivalência do RSC com a titulação acadêmica, exclusivamente para fins de 
percepção da RT, ocorrerá da seguinte forma: 

I - diploma de graduação somado ao RSC-I equivalerá à titulação de 
especialização; 

II - certificado de pós-graduação lato sensu (especialização) somado ao RSC-
II equivalerá a mestrado; e 

III - titulação de mestre somada ao RSC-III equivalerá a doutorado. 

Diferentemente do RSC, não haverá uma equivalência de titulação maior do 

que a que o docente possui, e sim um processo de certificação a nível de licenciatura. 

Como trata-se de um requisito mínimo, equivalente ao nível de graduação com a qual 

todos ingressam na Rede Federal, não haverá aumento do nível de escolaridade para 

fins de percepção de Retribuição por Titulação (RT). O processo de certificação 

também é muito mais complexo pois exige a participação ativa do docente em diversas 

atividades, enquanto no RSC a avaliação se dá sem a sua presença, mediante análise 

documental pela banca avaliadora.  

Algumas instituições da Rede Federal já executam processos de certificação 

profissional, especialmente em nível de qualificação, referenciados a cursos de 

Formação Inicial e Continuada (FIC) ofertados. Já em relação à certificação de 

docente da EP, mesmo com a abertura dada pelos dispositivos legais supracitados, 

nenhuma instituição no país, até o momento desta pesquisa, atreveu-se a elaborar 
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um projeto de certificação de saberes destes profissionais. 

Reconhecemos a complexidade de avaliar profissionais oriundos de várias 

áreas distintas; a dificuldade em definir um perfil de competências; as inúmeras 

dificuldades de ordem prática como atender à legislação, executar as etapas de 

avaliação, disponibilizar pessoal para conduzir o processo. Porém, acredita-se que a 

maior barreira, até o momento, é de ordem ideológica e se traduz em dois 

preconceitos que devem ser superados: o primeiro com o próprio processo de 

certificação e do reconhecimento de saberes de alguém que não tenha frequentado 

um curso regular e aprendeu pela experiência; o segundo com o Ensino à Distância, 

em que acontecerá a maioria das etapas do processo, menosprezando este recurso 

que tanto pode contribuir para a formação profissional, por sua flexibilidade  de 

horários e seu custo reduzido em relação a cursos presenciais. 

 

4.3 Das Instituições pesquisadas 

 

4.3.1 Instituto Federal Catarinense 

 

O IFC foi criado pela Lei Federal nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008, a partir 

da integração das escolas agrotécnicas de Concórdia, Rio do Sul e Sombrio e dos 

colégios agrícolas de Araquari e Camboriú, que eram vinculados à Universidade 

Federal de Santa Catarina. Atualmente conta com 15 campi, localizados nas cidades 

de Abelardo Luz, Araquari, Blumenau, Brusque, Camboriú, Concórdia, Fraiburgo, 

Ibirama, Luzerna, Rio do Sul, Santa Rosa do Sul, São Bento do Sul, São Francisco do 

Sul, Sombrio e Videira, além da Reitoria instalada na cidade de Blumenau.  

No dia 22 de março de 2018, o IFC aprovou a regulamentação interna para 

certificação profissional, por meio da Resolução CONSUPER nº 003/2018. Antes da 

regulamentação, a certificação ocorreu uma única vez, conduzida pelo Campus 

Luzerna, em nível de qualificação na área de instalações elétricas. 

 

4.3.2 Instituto Federal de Santa Catarina 

 

Diferentemente de seu co-irmão (como são tratados os dois Institutos Federais 

sediados no estado de Santa Catarina), o IFSC nasceu na capital catarinense como 
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uma das Escolas de Aprendizes Artífices, originadas do Decreto de Nilo Peçanha, em 

1909. Após algumas mudanças de sede, instalou-se onde hoje localiza o campus 

Florianópolis – Centro, na Avenida Mauro Ramos. A partir de 1968 tornou-se a Escola 

Técnica Federal de Santa Catarina, e em 2002 o CEFET-SC. Em 2006 iniciou sua 

expansão implantando novas unidades pelo estado, o que continuou após 2008 

quando criou-se o Instituto Federal de Santa Catarina. Seus campi encontram-se em: 

Araranguá, Criciúma, Garopaba, Tubarão, Gaspar, Itajaí, Florianópolis - Centro, 

Florianópolis - Continente, Palhoça, São José, Caçador, Chapecó, São Carlos, São 

Lourenço do Oeste, São Miguel do Oeste, Xanxerê, Lages, Urupema, Canoinhas, 

Jaraguá do Sul - Centro, Jaraguá do Sul - Rau e Joinville. Aos 22 campi, soma-se 

ainda o Centro de Referência em Formação e Educação a Distância (CERFEAD) em 

Florianópolis. 

A regulamentação dos processos de certificação de saberes se dá pela 

Resolução CONSUP nº 46/2015. Entretanto, processos de certificação já são 

executados pelo IFSC desde 2010 em alguns campi, contemplando áreas como: 

hospedagem, gastronomia, soldagem, vestuário, pesca, uma oferta em nível técnico 

(guia de turismo), entre outras. 

 

4.4 Da construção do Projeto Pedagógico de Certificação Profissional 

 

A partir dos pressupostos teóricos, históricos e epistemológicos discutidos, 

buscou-se o embasamento para construir um PPCP, inédito no país, para a 

certificação de competências dos docentes não licenciados e com dez anos ou mais 

de atuação na Educação Profissional. 

Como atividade inédita, este constituiu-se de um grande desafio, pois não havia 

um projeto anterior para servir de base. Diferentemente dos PPCP em nível de 

qualificação ou técnico, os quais já se encontram em algumas instituições, o processo 

de certificação docente para EP possui mais exigências, como dito anteriormente, 

devido ao atendimento à legislação da Educação Básica, Educação Profissional e 

carreira docente.  

Com efeito, o mérito desta construção é coletivo. Durante a pesquisa, diversas 

etapas deram conta de fornecer subsídios para esta construção e garantir a 

legitimidade do produto final, quais sejam: 



66 

 

● Enquete com os docentes do IFC e IFSC, para mensurar o público alvo do 

processo de certificação; 

● Reuniões com a equipe responsável pelo CERTIFIC no IFSC, devido a sua 

experiência em diversos processos de certificação profissional já concluídos; 

● Contato com a equipe da SETEC-MEC responsável pelo CERTIFIC, para 

argumentação sobre a proposta; 

● Apresentação do PPCP piloto aos Pró-Reitores de Ensino de ambas as 

instituições, buscando alinhamento para a condução de um projeto em 

parceria; 

● Apreciação do Projeto Piloto por professores da área de formação de docentes 

para contribuições e críticas; 

● Submissão do PPCP piloto aos colegiados de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(Consepe/ IFC e CEPE/ IFSC). 

 

4.4.1 Análise das respostas da enquete docente 

 

Desde o início da pesquisa, identificou-se a necessidade de saber sua 

relevância e alcance junto ao público docente das instituições parceiras.  

Para isto, foi realizada uma enquete online no período de 01 a 15 de 

novembro de 2018, com 7 perguntas ao todo, disponibilizada a todos os 

docentes do IFC e do IFSC (apêndices A e B), para se obter um panorama da 

parcela de docentes legalmente aptos e interessados em participar do processo 

de certificação. Para sua aplicação, foi solicitado auxílio das Pró-Reitorias de 

Ensino (PROEN) de ambas as instituições, pois, de acordo com as respectivas 

resoluções (Resolução nº 003 CONSUPER/2018 no IFC e Resolução nº 046 

CONSUP/2015 do IFSC), a PROEN é a principal responsável pelo 

funcionamento do CERTIFIC. 

Seguem abaixo os relatórios das respostas de cada pergunta, 

comparando os índices das instituições pesquisadas. 

A primeira seção teve caráter eliminatório, com três questões. Para o 

docente que informasse não ser do quadro permanente da instituição, não 

possuir 10 anos de docência na EP, ou já ter diploma de curso de licenciatura, 

o questionário encerrava-se neste momento, por considerá-lo não apto a 
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participar do PPCP piloto. 

1) Você é professor (a) do quadro permanente do IFC? 

Gráfico 1 - Comparativo das respostas IFC e IFSC (Questão 1) 

 

Fonte: Elaborado pela autora (novembro/ 2018). 

 

2) Você tem diploma de curso de Licenciatura? 

Gráfico 2 - Comparativo das respostas IFC e IFSC (Questão 2) 

 

Fonte: Elaborado pela autora (novembro/ 2018). 

 

3) Você tem mais de dez anos de magistério na Educação Profissional 

(somando IFC/IFSC e outras instituições)? 
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Gráfico 3 - Comparativo das respostas IFC e IFSC (Questão 3) 

 

Fonte: Elaborado pela autora (novembro/ 2018). 

 

Com a quarta pergunta, direcionada apenas à parcela dos docentes que 

cumpriam os requisitos para participar do CERTIFIC, buscávamos angariar 

candidatos para, num primeiro momento, participarem do projeto piloto a ser 

executado em 2019. 

4) Tem interesse em participar de processo de certificação de saberes para 

possível diplomação como licenciado para a EPT? 

Gráfico 4 - Comparativo das respostas IFC e IFSC (Questão 4) 

 

Fonte: Elaborado pela autora (novembro/ 2018). 
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As três perguntas seguintes solicitavam dados pessoais do docente que se 

mostrasse interessado, para um futuro contato quando da abertura de edital de 

certificação, quais sejam: campus de atuação, nome completo e e-mail. Para 

preservar a privacidade dos respondentes não serão listadas as respostas das duas 

últimas questões. Quanto aos campi de atuação, seguem abaixo: 

Gráfico 5 - Registro de interesse no CERTIFIC por campi – IFC. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (novembro/ 2018). 
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Gráfico 6 - Registro de interesse no CERTIFIC por campi – IFSC 

 

Fonte: Elaborado pela autora (novembro/ 2018). 

 

Ao analisar os resultados da enquete aplicada, percebe-se a discrepância no 

número de respostas entre as instituições pesquisadas.  

De acordo com a PNP 2018, o IFC contava com 1.027 docentes, sendo 923 

efetivos. O IFSC possuía 1.559 docentes no total, com 1.373 efetivos.  

Docentes efetivos, para fins desta pesquisa, são aqueles admitidos em 

concurso público que compõem a carreira EBTT, excluindo-se desta categoria os 

professores substitutos e temporários. 

Encontramos alguma dificuldade em obter dados precisos sobre o quadro 

funcional de ambas as instituições, pois, ao confrontar dados obtidos na PNP com 

outras fontes (Censo Interno IFC e Anuário Estatístico IFSC), as informações se 

desencontram. Optou-se, portanto, por utilizar a PNP, por representar dados de nível 

nacional. 

Quadro 4 - Número de Respondentes da Enquete Docente por etapa 

 Total Docentes Respondentes 
Docentes 

Total Efetivos Respondentes 
Interessados no 
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(1ª etapa) CERTIFIC 
(2ª etapa) 

IFC 1.027 153 923 40 

IFSC 1.559 880 1.373 168 

Fonte: Elaborado com base na PNP – 2017. 

Assim, considera-se que as 153 respostas obtidas no questionário aplicado no 

IFC, representam aproximadamente 14,9% dos seus docentes. Já dentre os 40 que 

registraram interesse em participar do CERTIFIC, representam 4,4% do quadro 

docente efetivo desta instituição. 

No IFSC, os 880 respondentes correspondem a 56,5% do total de docentes e, 

os 168 que se interessaram pela certificação representam 12,3% dos docentes 

efetivos. 

Outro fato interessante, porém não inesperado, refere-se aos locais com maior 

número de docentes interessados na certificação. No IFC os campi de Araquari e 

Camboriú eram, antes de integrarem a Rede Federal, Escolas Técnicas vinculadas à 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Nestes locais atuam muitos dos 

docentes nativos apontados por Moraes (2016) que foram admitidos antes da criação 

dos Institutos Federais e da carreira EBTT. O mesmo ocorre no IFSC com o campus 

Florianópolis - Centro, que nasceu como uma das Escolas de Aprendizes Artífices em 

1909, originária do decreto de Nilo Peçanha. Assim, Araquari se destacou com 30% 

dos registros de interesse pelo Certific no IFC e, o Campus Florianópolis (Centro) 

representa 35% da mesma demanda no IFSC. 

Certamente a parcela destes docentes nativos é a que mais anseia pela 

possibilidade de ter seus saberes reconhecidos. Acredita-se que, com a aprovação e 

execução do PPCP Piloto em ambas as instituições, o tema certificação ganhará maior 

visibilidade em toda a Rede Federal e maior adesão por parte do seu quadro docente, 

em pesquisas futuras com o mesmo fim. 

 

4.4.2 Destaques do PPCP 

 

Por se tratar de um projeto inédito, algumas partes do PPCP serão aqui 

destacadas, a fim de fundamentar um processo legítimo de certificação. 

Nos primeiros itens, são identificadas as instituições e setores responsáveis 

pela construção do projeto e sua execução, bem como o curso de referência, que é 
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padrão em todo PPCP. 

A Justificativa e Legislação aplicada ao processo, trazem questões já discutidas 

nos capítulos anteriores deste trabalho, como a obrigatoriedade de licenciatura para 

os docentes EBTT, a necessidade de reconhecimento de saberes dos docentes que 

ingressaram antes desta obrigatoriedade de cumprimento do prazo até 2020, e a 

legitimidade do processo de certificação de saberes, valorizando experiência docente 

na EP. 

Nos pré-requisitos é que se encontra uma diferença fundamental em relação 

aos demais níveis de certificação. Para o docente da EP, é necessário comprovar um 

período mínimo de 10 anos de atuação na docência da EP, enquanto os processos 

em nível de qualificação, técnico ou tecnológico não determinam um período mínimo 

de experiência na função a ser certificada (SETEC, 2014, Art. 2º). 

Considerando que os docentes podem ser oriundos de diversas áreas de 

formação, várias questões tiveram de ser pensadas de modo a tornar o processo mais 

abrangente possível e ser capaz de avaliar saberes de todas as áreas. Para isso, deve 

ser criada uma Comissão Geral, que será responsável por conduzir o processo de 

avaliação e emitir os documentos relativos a ele. Além disso, haverá servidores 

designados para avaliação in loco dos candidatos, os quais recomenda-se que sejam 

da mesma área de formação. Por mais que as competências avaliadas remetam à 

docência, entende-se que um colega de profissão possa analisar melhor o processo 

educativo de sua área específica.  

 As etapas do processo foram detalhadas de forma a torná-lo o mais claro 

possível para o candidato, para que ele saiba o percurso que o aguarda. Ele terá a 

oportunidade de dirimir quaisquer dúvidas sobre o processo, antes mesmo de se 

inscrever e, posteriormente, terá a oportunidade de contatar a comissão geral por meio 

do Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

 A construção do Portfólio também foi modificada em relação às outras 

modalidades de certificação. Neste caso, ao invés de ser elaborado pelos avaliadores 

a partir das informações fornecidas pelo candidato, aqui a escrita ficará a cargo do 

próprio candidato, bem como envio dos demais documentos relativos à certificação. 

 O processo à distância foi pensado para gerar o mínimo possível de transtorno 

nas rotinas dos docentes e, consequentemente, no funcionamento das atividades 

educativas nos campi.  
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4.4.3 Recomendações para execução do processo de Certificação 

 

Com a aprovação do PPCP piloto em ambas as instituições ocorrida no primeiro 

semestre de 2019, passa-se à etapa de elaboração do Edital para sua oferta. Cada 

instituição deverá definir os instrumentos específicos de avaliação e todos os detalhes 

sobre requisitos, critérios de seleção de candidatos e seu acompanhamento durante 

o processo. Para estes e outros aspectos deste projeto, a instituição ofertante deve 

estar atenta a alguns detalhes, quais sejam: 

 Após a criação da Comissão Geral e definição dos demais servidores 

envolvidos (avaliadores e equipe de apoio pedagógico), recomenda-se, 

conforme documento orientador do CERTIFIC, uma atividade de sensibilização 

de toda a equipe, para que eles compreendam os fundamentos do CERTIFIC 

e obtenham os esclarecimentos necessários para sua disseminação entre a 

comunidade acadêmica (MEC; MTE, 2014); 

 As competências do perfil profissional, elencadas com base no curso de 

referência, precisam ser mensuráveis por meio das atividades de avaliação e 

relacionadas às atividades cotidianas da docência em EP. O que significa que, 

não necessariamente todas as Unidades Curriculares do curso de referência 

precisam estar no PPCP, mas apenas aquelas com estrita relação com o perfil 

profissional de certificação. 

 Na etapa de acolhimento, que é o primeiro encontro presencial entre 

avaliadores e candidatos, o diálogo deve seguir de forma bilateral. O perfil de 

certificação deve ser construído com base nas competências profissionais que 

são necessárias ao docente da EP para sua atuação cotidiana, e deve levar 

em conta a experiência dos candidatos, a partir de seus relatos. 

 Da mesma forma, a entrevista presencial caracteriza o fechamento do processo 

de avaliação. Neste momento, a banca tem a oportunidade de obter 

informações que talvez não tenham sido contempladas nas demais etapas da 

avaliação para, em seguida, emitir seu parecer e respectivos 

encaminhamentos.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O CERTIFIC é uma ferramenta que deverá minimizar a carência de docentes 

licenciados na Rede Federal, cuja exigência existe desde 2012 e o prazo inicialmente 

estipulado está prestes a expirar. As medidas que serão tomadas em caso do não 

cumprimento, ainda são um mistério para os gestores e os próprios docentes. Todavia, 

a suspensão de progressões e o impedimento à participação em editais de fomento e 

de licença para capacitação, são as penalidades mais pertinentes em processos 

semelhantes. 

Por mais que a Lei 11.892/2008 tenha instituído a possibilidade da Rede 

Federal de atuar como certificadora de competências profissionais, este é um campo 

muito pouco explorado pouco explorado para a certificação de saberes nas diversas 

atividades laborais de que os IF têm competência e, sem nenhuma oferta para a 

formação docente. Acredita-se que um dos principais motivos para esta falta de 

iniciativa, seja a dificuldade em definir alguns aspectos práticos deste processo, 

especialmente os critérios de avaliação e certificação. Do mesmo modo que é feito na 

certificação de outras profissões, o foco está na avaliação do perfil de competências 

profissionais.  

A particularidade de se avaliar um docente de EP é que, para compor uma 

equipe que o avalie por completo, necessita-se de servidores que sejam da mesma 

área técnica, o que nem sempre se encontra com facilidade. Neste caso sugere-se a 

parceria entre os campi e mesmo com outras instituições da Rede Federal que 

possuam estes profissionais.  

Registra-se aqui o apoio de ambas as instituições, que, desde a apresentação 

do estudo, mostraram-se receptivas ao projeto, tendo colaborado de diversas formas 

para sua construção, apreciação e aprovação junto aos respectivos colegiados de 

Ensino, Pesquisa e Extensão, com previsão de apreciação pelo Conselho Superior e 

possível execução do projeto piloto no mesmo ano. Em relação ao projeto 

apresentado, cada instituição fez pequenas adaptações em relação à oferta, 

priorizando o campus que continha mais profissionais disponíveis à certificação, em 

atenção aos resultados da enquete realizada junto aos docentes. Assim, a execução 

do projeto piloto do IFC acontecerá no Campus Araquari e, a oferta do IFSC será 

realizada pelo CERFEAD, localizado em Florianópolis. 
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Nota-se que há grandes expectativas por parte da gestão em conduzir um 

projeto inédito de certificação docente no país, assumindo a responsabilidade de 

acompanhá-lo de perto e realizar os ajustes necessários ao seu aprimoramento para 

novas ofertas. Existe também, um anseio pelos próprios docentes, especialmente os 

não licenciados, de que este processo venha a solucionar uma demanda já recorrente 

em suas discussões cotidianas. 

Ressaltamos que as instituições pesquisadas podem ser consideradas uma 

amostra a nível nacional, pois, enquanto o IFSC atua há mais de cem anos, o IFC 

nasceu da Lei de criação dos Institutos Federais, a partir das Escolas Agrotécnicas de 

Santa Catarina. Deste modo, foram representados neste estudo, tanto os Institutos 

mais antigos como os mais jovens. Na mesma perspectiva, o IFSC já possui 

experiências de certificação em alguns campi, ao passo que o IFC, por meio do seu 

primeiro PPCP, terá a possibilidade de expandir também os seus processos de 

certificação para os demais níveis, colaborando para a inserção social e profissional 

da população catarinense. 

Para além do cumprimento de uma exigência legal, o debate e reflexão devem 

pairar sobre a nossa atuação enquanto agentes da educação profissional. Precisamos 

nos voltar para a missão dos IF que é formar técnicos para atuação nos diversos 

setores da economia, algo tão importante para o crescimento do país quanto a 

formação de acadêmicos, que é priorizada nas universidades e muito mais prestigiada 

pela sociedade. O bacharelismo, instaurado no Brasil desde o período escravocrata, 

traduz-se num preconceito que deve ser superado. Não podemos mais permitir a 

formação de pessoas com base no sentimento de que mais escolaridade significa 

superioridade em relação a quem não teve as mesmas oportunidades. Em vez disso, 

deve-se promover o reconhecimento de todas as profissões, uma vez que todas são 

essenciais à sociedade (independentemente do nível de escolaridade que exigem), e 

fornecer meios para que todos os trabalhadores tenham acesso a uma vida digna. 

Por esse motivo, um dos objetivos do projeto é conscientizar os docentes de 

que, além do diploma de licenciado, ele deve buscar evoluir em sua prática, a partir 

dos conhecimentos provenientes do estudo da EP e sua valorização junto à 

comunidade escolar e laboral. 

Concluímos este trabalho defendendo que, com o início da Rede Federal no 

ano de 1909, a partir da criação das Escolas de Aprendizes Artífices pelo então 



76 

 

presidente Nilo Peçanha, houve grandes transformações na Rede Federal de 

Educação Profissional. É preciso valorizar os saberes profissionais de quem 

acompanha estas transformações de perto, há vários anos, que são os seus docentes 

mais antigos. Muitos destes podem não possuir um certificado de formação 

pedagógica, mas contam com uma vasta experiência na formação de profissionais 

para o mundo do trabalho e conhecem a fundo o perfil dos seus alunos para saber 

como oferecer a eles uma formação de qualidade. 

Se reconhecermos que saber, não é saber falar sobre e, fazer é fonte de saber, 

este processo deverá representar, não apenas a formação em serviço de um docente, 

mas a abertura de sua prática para auxiliar nos processos de certificação de saberes 

de outros trabalhadores, cujo fazer-saber é tão nobre quanto os seus próprios! 
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APÊNDICE A – ENQUETE APLICADA AOS DOCENTES DO IFC 

 

Formação docente para a Educação Profissional 

 
Prezado professor(a), 
 
Estamos fazendo um levantamento sobre os docentes não-licenciados que atuam no Instituto 
Federal Catarinense. Nossa intenção é propor duas ações, para cumprir os requisitos da 
Resolução CNE/CEB 06/2012, que estabelece até 2020 o prazo máximo para que docentes 
EBTT, cumpram a exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Artigo 61, sendo 
licenciados para atuar na Educação Básica: 
 
1. Certificação de Saberes, para docentes com mais de dez anos de atuação na Educação 
Profissional; 
 
2. Oferta do Curso de Formação Docente para a Educação Profissional, para aqueles não 
contemplados no Certific, ou que tenham menos de dez anos de magistério na Educação 
Profissional. 
 
Assim sendo, solicitamos que todos os docentes respondam à enquete até o próximo dia 25 
de novembro. 
 
Gratos por sua colaboração! 
 
Sessão 1: 
 
1- Você é professor(a) do quadro permanente do IFC?  
(   ) Sim  
(   ) Não  
 
2- Você tem diploma de curso de Licenciatura?  
(   ) Sim  
(   ) Não  
 
3- Você tem mais de dez anos de magistério na Educação Profissional (somando IFC e outras 
instituições)?  
(   ) Sim  
(   ) Não 
 
Sessão 2: 
 
4- Tem interesse em participar de processo de certificação de saberes para possível 
diplomação como licenciado para a EPT?  
(   ) Sim  
(   ) Não  
 
Sessão 3 - Registro de interesse no CERTIFIC 
 
Por favor, forneça-nos as informações abaixo para que possamos entrar em contato: 
Campus em que atua:  
Nome completo: 
E-mail:  
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APÊNDICE B – ENQUETE APLICADA AOS DOCENTES DO IFSC 

 

Formação docente para a Educação Profissional 
 
Prezado professor(a), 
 
Estamos fazendo um levantamento sobre os docentes não-licenciados que atuam no Instituto 
Federal de Santa Catarina. Nossa intenção é propor duas ações, para cumprir os requisitos 
da Resolução CNE/CEB 06/2012, que estabelece até 2020 o prazo máximo para que 
docentes EBTT, cumpram a exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Artigo 61, 
sendo licenciados para atuar na Educação Básica: 
 
1. Certificação de Saberes, para docentes com mais de dez anos de atuação na Educação 
Profissional; 
 
2. Oferta do Curso de Formação Docente para a Educação Profissional, para aqueles não 
contemplados no Certific, ou que tenham menos de dez anos de magistério na Educação 
Profissional. 
 
Assim sendo, solicitamos que todos os docentes respondam à enquete até o próximo dia 15 
de novembro. 
 
Gratos por sua colaboração! 
 
Sessão 1: 
 
1- Você é professor(a) do quadro permanente do IFSC?  
(   ) Sim  
(   ) Não  
 
2- Você tem diploma de curso de Licenciatura?  
(   ) Sim  
(   ) Não  
 
3- Você tem mais de dez anos de magistério na Educação Profissional (somando IFSC e 
outras instituições)?  
(   ) Sim  
(   ) Não 
 
Sessão 2: 
 
4- Tem interesse em participar de processo de certificação de saberes para possível 
diplomação como licenciado para a EPT?  
(   ) Sim  
(   ) Não  
 
Sessão 3 - Registro de interesse no CERTIFIC 
 
Por favor, forneça-nos as informações abaixo para que possamos entrar em contato: 
Campus em que atua:  
Nome completo:  
E-mail:  
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ANEXO A – RESOLUÇÃO CERTIFIC IFC 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE 

CONSELHO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO Nº 003 – CONSUPER/2018 

 

Dispõe sobre a regulamentação do processo de 

Reconhecimento e Certificação de Saberes 

Profissionais da Rede CERTIFIC no âmbito do IFC. 

 

A Presidente do Conselho Superior do Instituto Federal Catarinense – IFC, 

professora Sônia Regina de Souza Fernandes, no uso de suas atribuições 

conferidas pelo Decreto não numerado de 12/01/2016, publicado no Diário Oficial da 

União no dia 13/01/2016, e considerando: 

 

I. O processo nº 23348.005798/2017-15; 

II.A decisão do Conselho Superior em reunião Ordinária realizada no dia 22 de 

março de 2018; 

 

Resolve: 

 

Art. 1º – APROVAR o regulamento do Processo de Reconhecimento e Certificação 

de Saberes Profissionais da Rede CERTIFIC, no âmbito do Instituto Federal 

Catarinense (IFC), na forma do anexo desta resolução. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor nesta data. 

 

Reitoria do IFC, 22 de março de 2018. 

 

Sônia Regina de Souza Fernandes 

Presidente do Conselho Superior 
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REGULAMENTO DO PROCESSO DE RECONHECIMENTO E CERTIFICAÇÃO DE 

SABERES PROFISSIONAIS DA REDE CERTIFIC NO ÂMBITO DO INSTITUTO 

FEDERAL CATARINENSE 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º Este regulamento estabelece diretrizes e normas para o processo de 

reconhecimento e certificação de saberes profissionais no Instituto Federal 

Catarinense (IFC), em conformidade com a Portaria Interministerial nº 5, de 

25/04/2014, do Ministério da Educação e Ministério do Trabalho e Emprego, que 

dispõe sobre a reorganização da Rede Nacional de Certificação Profissional – 

Rede CERTIFIC; a Portaria n° 8, de 02/05/2014, da Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica (SETEC) do Ministério da Educação, que regulamenta o 

desenvolvimento de processos de Certificação Profissional no âmbito da Rede 

CERTIFIC; e o Ato de Credenciamento do IFC à Rede CERTIFIC. 

Parágrafo único. A alteração das normatizações mencionadas no caput deste 

artigo implicará revisão, caso necessário, do presente regulamento. 

Art. 2º O Processo de Reconhecimento e Certificação de Saberes Profissionais da 

Rede CERTIFIC constitui-se como instrumento para atender os trabalhadores, 

jovens e adultos, que buscam o reconhecimento formal e a certificação dos 

saberes, conhecimentos e competências profissionais, para fins de 

prosseguimento de estudo e/ou exercício profissional. 

Parágrafo único. O acesso ao processo de certificação e reconhecimento de 

saberes acontecerá por meio de edital público. 

Art. 3º Os perfis de certificação profissional serão construídos com base nos 

Catálogos de Cursos de Educação Profissional e Tecnológica, ou equivalentes, e 

na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO. 

Art. 4º O processo de reconhecimento e certificação da Rede CERTIFIC destina-se 

a trabalhadores maiores de 18 anos, portadores de certificado ou diploma 

compatível com a escolaridade mínima requerida para o processo de certificação 

profissional, inseridos ou não no mundo do trabalho, que buscam, por meio de 

processos de certificação profissional, o reconhecimento formal de saberes, 
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conhecimentos e competências profissionais desenvolvidos em processos formais 

e não formais de aprendizagem e na trajetória de vida e de trabalho. 

§ 1º No que respeita aos cursos técnicos de nível médio, aos cursos superiores de 

tecnologia e à certificação docente na educação profissional, a exigência de 

escolaridade mínima, para certificação, seguirá as diretrizes da LDB. 

§ 2º Nos processos de reconhecimento de saberes profissionais no nível de 

qualificação profissional, a exigência de escolaridade mínima, para certificação, 

atenderá às orientações da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) ou dos 

Catálogos Nacionais referentes a cursos de qualificação profissional. 

§ 3º Em caso de ausência de comprovação de requisito de escolaridade, em 

processos de certificação de Qualificação Profissional, devem ser verificadas, na 

etapa de Acolhimento, as condições do trabalhador para o prosseguimento no 

processo de certificação e realizados os encaminhamentos necessários para a 

elevação da escolaridade. 

§ 4° A escolaridade mínima não será exigida quando o processo de 

reconhecimento e certificação for articulado ao Programa Nacional de Integração 

da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos – PROEJA. 

Art. 5º O processo de reconhecimento e certificação da Rede CERTIFIC ficará sob 

responsabilidade da Direção de Desenvolvimento Educacional (DDE). 

Parágrafo único. O acompanhamento institucional do processo de 

reconhecimento e certificação será de competência da Pró-Reitoria de Ensino – 

Proen. 

 

CAPÍTULO II 

DAS MODALIDADES DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Art. 6º A certificação profissional está vinculada às ofertas de educação 

profissional e tecnológica e poderá ocorrer nas seguintes modalidades: 

I – Certificação de qualificação profissional: correspondente a curso de 

qualificação profissional constante do Catálogo Nacional de Cursos de 

Qualificação Profissional, ou equivalente, mantido pelo MEC; 
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II – Certificação técnica: correspondente a curso técnico de nível médio 

constante do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, mantido pelo MEC, para 

possuidores de certificado de conclusão do ensino médio; 

III – Certificação tecnológica: correspondente a curso superior de tecnologia 

constante do Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, mantido 

pelo MEC, para possuidores de certificado de conclusão do ensino médio; e 

IV – Certificação docente da educação profissional: correspondente à 

licenciatura em educação profissional, prevista nas diretrizes curriculares para 

formação de professores da educação profissional e vinculada ao exercício 

profissional de professores com mais de 10 (dez) anos de efetivo exercício na 

educação profissional e tecnológica. 

Art. 7° A certificação poderá ser ofertada de forma articulada ao currículo de um 

curso. 

§ 1º Compreende-se como forma articulada aquela que está incorporada ao 

currículo de um curso, constituindo-se, o Projeto Pedagógico de Certificação 

Profissional (PPCP) e o Projeto Pedagógico de Curso (PPC), um único projeto, 

respeitados os itens básicos de cada um. 

§ 2º Os saberes reconhecidos na sua forma articulada dispensarão o trabalhador 

participante de cursar os componentes curriculares correspondentes. 

Art. 8° Na forma articulada, o trabalhador somente terá direito ao certificado ou 

diploma do curso se tiver concluído a escolaridade mínima exigida para o 

exercício da profissão, conforme a LDB e a CBO. 

 

CAPÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 9º O processo de certificação será ofertado pelos campi do IFC, os quais 

serão denominados Unidades Certificadoras. 

Art. 10. As Unidades Certificadoras possuem as seguintes atribuições: 

I – realizar levantamento e articulação da demanda para a certificação 

profissional, junto ao Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda e de acordo 

com os arranjos locais; 
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II – elaborar e submeter à aprovação do Conselho Superior o Projeto 

Pedagógico de Certificação Profissional para cada perfil a ser certificado; 

III – compor equipe multiprofissional para o desenvolvimento da certificação 

profissional; 

IV – implementar procedimentos administrativos e pedagógicos para a 

oferta da certificação profissional; 

V – realizar ações de desenvolvimento, acompanhamento e avaliação dos 

processos de certificação profissional; 

VI – desenvolver metodologias e instrumentos de avaliação de saberes, 

conhecimentos e competências profissionais que contemplem as características 

do trabalhador, o perfil profissional de conclusão dos cursos correspondentes e as 

exigências de desenvolvimento do mundo do trabalho; e 

VII – assegurar o atendimento adequado no desenvolvimento do processo 

de certificação profissional, inclusive às pessoas com deficiência. 

§ 1º A equipe multiprofissional deverá ser composta por, no mínimo, um 

profissional da área técnico-pedagógica (pedagogo, psicólogo ou assistente 

social) e um profissional da área específica correspondente à certificação 

profissional. 

§ 2º A submissão constante do item II deste artigo deve ser precedida pela 

apreciação do Conselho de Campus (Concampus) da Unidade Certificadora. 

 

CAPÍTULO IV 

DO PROJETO PEDAGÓGICO DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL – PPCP 

 

Art. 11. Os processos de certificação profissional são estruturados por meio de 

Projetos Pedagógicos de Certificação Profissional. 

Parágrafo único. Os Projetos Pedagógicos de Certificação Profissional (PPCP) 

deverão observar os elementos mínimos definidos neste Regulamento, no 

Documento Orientador da Rede CERTIFIC, nas diretrizes curriculares nacionais 

para certificação profissional, emitidas pelo Conselho Nacional de Educação 

(CNE), e na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). 

Art. 12. Os projetos pedagógicos de certificação profissional deverão estar 

vinculados aos respectivos cursos de educação profissional e tecnológica ou à 
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licenciatura em educação profissional, de acordo com a modalidade de 

certificação profissional. 

Parágrafo único. Para a elaboração do projeto pedagógico de certificação 

profissional, deverão ser observados o perfil profissional de conclusão e os 

requisitos mínimos estabelecidos para o curso correspondente, constantes nos 

Catálogos Nacionais de Educação Profissional e Tecnológica, ou equivalentes, 

mantidos pelo MEC, nas diretrizes curriculares para a formação de professores da 

educação profissional, conforme a modalidade de certificação profissional, e/ou 

na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO. 

Art. 13. Cada Projeto Pedagógico de Certificação Profissional deverá conter os 

seguintes elementos mínimos: 

I - Identificação da certificação profissional, vinculada ao curso 

correspondente; 

 II - Descrição da oferta do(s) curso(s) que evidencia(m) o cumprimento dos 

requisitos de oferta; 

III - Justificativa para o desenvolvimento da certificação profissional; 

IV - Objetivos gerais e específicos da certificação profissional; 

V - Forma e requisitos de acesso, inclusive escolaridade mínima; 

VI - Perfil profissional de conclusão objeto da certificação profissional; 

VII - Etapas e descrição do processo de certificação profissional, inclusive 

procedimentos, instrumentos e critérios de avaliação de conhecimentos, saberes 

e competências profissionais; 

VIII - Instalações e equipamentos disponíveis para o processo de 

certificação profissional; 

IX - Pessoal docente e técnico-administrativo que atuará no 

desenvolvimento do processo de certificação profissional; e 

X - Certificação emitida, constando atestados, certificados, inclusive 

intermediários, e diplomas a serem expedidos. 

§ 1º Em caso de determinada certificação ser ofertada em mais de uma Unidade 

Cerificadora, o Projeto Pedagógico de Certificação Profissional poderá ser 

desmembrado em dois documentos: 

a) Projeto pedagógico de certificação profissional geral, para oferta em qualquer 

unidade de ensino certificadora, no qual deverão constar os itens previstos nos 
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incisos I, IV, V, VI, VII e X, e uma descrição genérica dos itens previstos nos 

incisos III, IX e X; e 

b) Projeto de autorização de funcionamento de certificação profissional, 

específico para cada unidade de ensino certificadora, no qual deverá estar 

prevista a descrição dos itens II, III, IX e X. 

§ 2º O PPCP e/ou o PPCCP serão elaborados por comissão designada por meio de 

portaria da Direção-Geral da Unidade Certificadora ou, no caso de projeto 

institucional, pelo(a) reitor(a). 

§ 3º A Comissão responsável pela elaboração do PPCP/PPCCP deverá contar com 

a presença da equipe multiprofissional prevista no artigo 10, § 1º. 

Art. 14. Os projetos pedagógicos de certificação profissional técnica deverão 

prever certificação(ões) intermediária(s) de qualificação profissional para os 

trabalhadores, ressalvados os casos previstos em legislação específica. 

Art. 15. Para a certificação em cursos de tecnologia e de docência na educação 

profissional, poderá ocorrer certificação intermediária de qualificação profissional, 

desde que exista essa prerrogativa no PPCP/PPCCP. 

Art. 16. Os projetos pedagógicos de certificação profissional deverão prever as 

condições para o atendimento adequado às pessoas com deficiência no 

desenvolvimento do processo de certificação profissional. 

Art. 17. No caso da certificação oferecida de forma articulada ao currículo de um 

curso, deve-se elaborar o Projeto Pedagógico de Curso e Certificação Profissional 

(PPCCP). 

Parágrafo único. O PPCCP deverá conter os itens obrigatórios para o Projeto 

Pedagógico de Certificação Profissional (PPCP), relacionados às informações 

básicas do Projeto Pedagógico do Curso. 

 

CAPÍTULO V 

DOS REQUISITOS PARA APROVAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DE 

CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL – PPCP 

 

Art. 18. Além dos elementos constantes do art. 13 do presente regulamento, são 

requisitos para a aprovação de projeto pedagógico de certificação profissional, 

para cada perfil a ser certificado: 
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I - oferta regular, nos últimos dois anos, do curso de qualificação 

profissional correspondente, ou oferta regular, nos últimos três anos, de curso 

técnico no eixo tecnológico objeto da certificação e com estreita relação com o 

perfil a ser certificado, para certificação de qualificação profissional; 

II - oferta regular, nos últimos três anos, de curso técnico ou curso superior 

de tecnologia, no eixo tecnológico objeto da certificação e com estreita relação 

com o perfil profissional de conclusão a ser certificado, para certificação técnica; 

III - reconhecimento pelo MEC do correspondente curso superior de 

tecnologia, com conceito igual ou superior a três, para certificação tecnológica; 

IV - reconhecimento pelo MEC de curso de licenciatura, com conceito igual 

ou superior a três, ou oferta regular, nos últimos três anos, de curso ou programa 

de pós-graduação na área de formação pedagógica ou de educação profissional, 

para certificação docente da educação profissional; 

V - disponibilidade de infraestrutura física e tecnológica, de acordo com os 

requisitos mínimos constantes nos catálogos nacionais de cursos de educação 

profissional e tecnológica, ou equivalentes, nas diretrizes curriculares para a 

formação de professores da educação profissional, conforme a modalidade de 

certificação profissional, e/ou na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO; 

VI - disponibilidade de equipe multiprofissional, de acordo com o 

estabelecido no item III do art. 10 deste regulamento; e 

VII - disponibilidade de recursos humanos (técnico e docente), materiais e 

financeiros. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS ETAPAS DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Art. 19. Os processos de certificação profissional serão desenvolvidos nas 

seguintes etapas obrigatórias: 

I - Inscrição: Manifestação de interesse dos trabalhadores em participar de 

reconhecimento de conhecimentos, saberes e competências profissionais, para 

fins de certificação; 

II - Acolhimento: (i) apresentação detalhada das etapas do processo de 

certificação profissional; (ii) entrevista diagnóstica para levantamento da história 
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profissional e educacional do beneficiário; (iii) orientação e direcionamento do 

trabalhador para o reconhecimento de conhecimentos, saberes e competências 

profissionais e/ou, quando for o caso, para cursos ou certificação de educação ou 

cursos de educação profissional, com base no diagnóstico realizado e sintetizado 

por meio do Memorial Socioprofissional (Anexo I); 

III - Matrícula: formalização e validação da inscrição, mediante entrega de 

documentação; 

IV - Avaliação: processo de verificação e reconhecimento de conhecimentos, 

saberes e competências profissionais do trabalhador, realizado por meio de 

atividades teórico-práticas; 

V - Certificação: registro de conhecimentos, saberes e competências 

profissionais validados e emissão de documentos para fins de exercício 

profissional, prosseguimento de estudos e complementação do processo 

formativo, tendo por referência o resultado obtido no processo de certificação 

profissional; 

VI - Encaminhamento: (i) entrega formal da certificação ao trabalhador, com 

caráter de reorientação; (ii) apresentação de possibilidades de continuidade de 

estudos; (iii) direcionamento às unidades do Sistema Público de Emprego, 

Trabalho e Renda, quando for o caso, para fins de participação em processos de 

intermediação de mão de obra e formalização do trabalho autônomo. 

§ 1° As etapas descritas neste artigo serão realizadas pelas unidades 

certificadoras, excetuando-se a etapa de Inscrição, que poderá ser realizada nas 

unidades que integram o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, 

mediante cooperação com a Unidade Certificadora. 

§ 2° As etapas de Acolhimento, Avaliação e Encaminhamento deverão ser 

realizadas por equipe multiprofissional e prever atendimento individual ao 

trabalhador. 

§ 3° O Memorial Socioprofissional, emitido após a etapa de Acolhimento, conterá 

uma síntese do diagnóstico e o encaminhamento correspondente para cada 

beneficiário que se submeter ao processo de certificação profissional. 

§ 4° Em caso de ausência de comprovação de requisito de escolaridade, em 

processos de certificação de qualificação profissional, devem ser verificadas, na 

etapa de Acolhimento, as condições do trabalhador para prosseguimento no 
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processo de certificação profissional, ficando a matrícula condicionada 

basicamente à sua capacidade de aproveitamento, nos termos do art. 42 da Lei 

n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

§ 5° Em caso de encaminhamento do trabalhador para curso de qualificação 

profissional, a partir de processo de certificação profissional, deverão ser 

observados o requisito de escolaridade mínima, previsto no Catálogo Nacional de 

Cursos de Qualificação Profissional, ou equivalente, na Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO), e a solicitação de comprovação por meio do certificado 

correspondente. 

§ 6° O fluxo das etapas do processo de certificação profissional consta no Anexo 

III. 

Art. 20. As Unidades Certificadoras deverão tornar pública a oferta de processos 

de certificação profissional, antes da etapa de Inscrição e durante as etapas de 

Matrícula e Acolhimento, por meio de edital, com informações sobre: 

a) os conhecimentos, os saberes e as competências a serem certificados, para 

cada perfil profissional de conclusão; 

b) as profissões e ocupações a serem certificadas; 

c) os procedimentos e as orientações sobre a inscrição; 

d) os critérios e os documentos necessários para efetuar a matrícula; 

e) as etapas do processo de certificação profissional; 

f) o cronograma de atendimento, quando houver; 

g) os instrumentos metodológicos de avaliação e reconhecimento de 

conhecimentos, saberes e competências profissionais; 

h) os critérios de aprovação na certificação profissional; e 

i) a possibilidade de interposição de recurso quanto ao resultado da certificação 

profissional. 

 

CAPÍTULO VII 

DO PROCESSO AVALIATIVO 

 

Art. 21. A avaliação consiste no processo de verificação e reconhecimento de 

saberes, conhecimentos e competências profissionais do trabalhador, realizada 

por meio de atividades teórico-práticas. 
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Art. 22. A etapa de Avaliação poderá ser desenvolvida em momentos individuais 

ou coletivos e deverá ter caráter diagnóstico-formativo. 

Parágrafo único. A equipe multiprofissional observará e acompanhará a execução 

das atividades, podendo fazer intervenções, com fins de registro e avaliação do 

desempenho profissional. 

Art. 23. Os processos avaliativos de saberes, conhecimento e competências 

profissionais devem se pautar nas seguintes funções da avaliação: 

I - Diagnóstica: caracteriza o desenvolvimento do sujeito, visualizando 

avanços e dificuldades, realizando ajustes e tomando decisões; 

II - Formativa: busca tornar o sujeito consciente da atividade que 

desenvolve, podendo expressar seus erros, limitações, reconhecendo o que sabe 

e o que não sabe, adotando estratégias para o desenvolvimento contínuo; 

III - Somativa: expressa os resultados referentes ao desempenho do sujeito, 

por meio de menções, relatórios, portfólios, conceitos e/ou notas. 

§ 1º Para fins de registros no sistema acadêmico, quando a avaliação somativa 

utilizar instrumentos que não sejam quantitativos, é necessário elaborar uma 

tabela de equivalência em notas. 

§ 2º No caso da avaliação somativa, a média mínima a ser alcançada é 

específica do nível/modalidade de ensino a que diz respeito, conforme as 

normativas vigentes no IFC. 

Art. 24. As atividades avaliativas, para reconhecimento de saberes, 

conhecimentos e competências profissionais, devem conter: 

I - Avaliação teórico-prática de saberes, conhecimentos e competências 

profissionais, para a certificação de qualificação profissional, técnica de nível 

médio e tecnológica; 

II - Avaliação escrita, para certificação de nível médio e tecnológica; 

III - Avaliação prática, portfólio, memorial e avaliação didática, para a 

certificação docente da educação profissional. 

Parágrafo único. Os critérios e procedimentos de avaliação deverão ser 

estabelecidos e divulgados aos trabalhadores participantes da certificação. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA CERTIFICAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO 
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Art. 25. Os documentos emitidos ao final do processo de reconhecimento e 

certificação profissional serão: 

I - Atestado de Reconhecimento: documento obrigatório que registra os 

conhecimentos, saberes ou competências profissionais demonstrados e 

reconhecidos em processo de certificação (Anexo II); 

II - Certificado de Qualificação Profissional: documento que comprova o 

reconhecimento de conhecimentos, saberes e competências profissionais 

validados: 

a) em processo de certificação em qualificação profissional; ou 

b) em processo de certificação técnica, para as certificações intermediárias 

previstas nos projetos pedagógicos de certificação profissional. 

III - Diploma de Técnico de Nível Médio: documento que comprova o 

reconhecimento de conhecimentos, saberes e competências profissionais 

validados em processo de certificação técnica; 

IV - Diploma de Tecnólogo: documento que comprova o reconhecimento de 

conhecimentos, saberes e competências profissionais validados em processo de 

certificação tecnológica; 

V - Diploma de Licenciado em Educação Profissional: documento que 

comprova o reconhecimento de conhecimentos, saberes e competências 

profissionais validados em processo de certificação docente da educação 

profissional. 

Parágrafo único. Os certificados ou diplomas terão validade nacional equivalente 

aos do curso de referência e darão ao trabalhador o poder de usufruir dos direitos 

profissionais, inclusive os definidos pelos órgãos reguladores do exercício 

profissional e pelas associações de classe, quando for o caso. 

Art. 26. Os trabalhadores que concluírem a certificação de qualificação 

profissional serão orientados a participar de cursos correspondentes ofertados 

pela Unidade Certificadora e/ou direcionados à unidade do Sistema Público de 

Emprego, Trabalho e Renda, conforme o caso. 

Art. 27. Os trabalhadores participantes do processo de certificação que não 

tiverem os seus saberes, conhecimentos e competências totalmente 

reconhecidos deverão ser encaminhados para a complementação da sua 

formação. 
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Art. 28. Os participantes do processo de certificação que necessitarem de 

complementação poderão realizá-la: 

I - Em Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Jovens e Adultos (PROEJA), inclusive em 

cursos de Qualificação Profissional (PROEJA de Qualificação Profissional); 

II - Em cursos de Qualificação Profissional, especialmente ofertados aos 

candidatos matriculados no processo, mas que poderão ser abertos à 

comunidade, compostos por componentes curriculares descritos no PPCP; 

III - Em cursos de Qualificação Profissional já ofertados pela instituição; 

IV - Em componentes curriculares de cursos técnicos e superiores. 

Parágrafo único. Os trabalhadores participantes, durante o período de 

complementação da sua formação, manterão a matrícula vinculada ao processo 

de certificação CERTIFIC. 

 

CAPÍTULO IX 

DOS TRÂMITES DO PROCESSO 

 

Art. 29. O Projeto Pedagógico de Certificação Profissional (PPCP), ou o Projeto 

Pedagógico de Curso e Certificação Profissional (PPCCP), será elaborado por 

comissão responsável, devidamente designada por portaria da Direção-Geral do 

campus ou pelo(a) reitor(a) em caso de projeto institucional. 

Parágrafo único. A comissão prevista no caput deste artigo escolherá um 

presidente entre seus pares. 

Art. 30. Elaborado o PPCP ou o PPCCP, a comissão enviará o documento à Direção 

de Desenvolvimento Educacional (DDE), ou setor equivalente, que, após ciência, 

encaminhará ao Núcleo Pedagógico do campus (NUPE). 

Art. 31. Caberá ao NUPE prestar assessoramento pedagógico durante o processo 

de construção do projeto e formalizar parecer substanciado, concordando ou não 

com a aprovação do projeto, o qual deverá ser anexado ao processo e 

encaminhado à Direção de Desenvolvimento Educacional. 

Art. 32. A Direção de Desenvolvimento Educacional, após ter recebido o PPCP ou 

PPCCP devidamente analisado e com parecer do NUPE, encaminhará o 
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documento para a apreciação do Concampus ou devolvê-lo-á à Comissão, para 

que esta proceda ao reparo de eventuais inconsistências constatadas. 

Art. 33. Com os pareceres internos favoráveis à aprovação do PPCP ou PPCCP, a 

Direção-Geral do campus remeterá o processo para análise e parecer da Pró- 

Reitoria de Ensino, que, após a análise e consulta ao Consepe/IFC (Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão do Instituto Federal Catarinense), encaminhá-lo-á ao 

Conselho Superior do IFC. 

Art. 34. Com a aprovação do PPCP ou PPCCP pelo Conselho Superior, o processo 

será devolvido ao campus de origem, para que se iniciem os trâmites necessários 

ao reconhecimento e à certificação de saberes. 

 

CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 35. Os participantes do processo poderão interpor recurso contra o resultado 

da certificação, na Direção de Desenvolvimento Educacional (DDE) da Unidade 

Certificadora, no prazo de 48h após a publicação do resultado. 

Art. 36. Os casos omissos ou excepcionais neste regulamento serão resolvidos 

pela Direção de Desenvolvimento Educacional (DDE) da Unidade Certificadora 

em conjunto com a Pró-Reitoria de Ensino (Proen). 

Art. 37. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

ANEXO I 

CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL – Memorial Socioprofissional 

Identificação da Unidade Certificadora 

Campus: 

Endereço: 

CNPJ: 

Nome completo do candidato: 

CPF:        Número da inscrição: 

Data de nascimento: __/__/____            Idade: ____anos          Sexo: ( ) F ( )M 

Naturalidade:____________/_____ 
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Endereço Residencial: 

Endereço Profissional: 

E-mail: 

Possui algum tipo de deficiência física? ( ) Sim ( ) Não 

Certificação profissional solicitada: 

( ) Qualificação profissional                                        ( ) Técnica 

( ) Tecnológica                                            ( ) Docente da educação profissional 

Perfil:_____________________________________________________________ 

Motivo de inscrição em processo de certificação profissional: 

( ) Melhorar vida profissional              ( ) Melhorar salário                 ( ) Certificado 

profissional 

( ) Retorno aos estudos                              ( ) Outro: _______________________ 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Nível de Escolaridade: 

( ) Não alfabetizado 

( ) Ensino fundamental incompleto. Série concluída ___ ( ) Pública ( )Privada 

( ) Ensino fundamental completo ( ) Sempre pública ( ) Maior parte púbica ( ) 

Sempre privada 

( ) Ensino médio incompleto. Série concluída ___ ( ) Pública   ( ) Privada 

( ) Ensino médio completo ( ) Sempre pública ( ) Maior parte púbica ( ) Sempre 

privada 

( ) Curso técnico concluído ( ) Sempre pública ( ) Maior parte púbica ( ) Sempre 

privada 

( ) Curso técnico em andamento ( ) Pública ( )Privada 

( ) Curso técnico iniciado e não concluído ( ) Pública ( )Privada 

( ) Curso de graduação concluído ( ) Sempre pública ( ) Maior parte púbica ( ) 

Sempre privada 

( ) Curso de graduação em andamento ( ) Pública ( )Privada 

( ) Curso de graduação iniciado e não concluído ( ) Pública ( )Privada 

( ) Curso de pós-graduação concluído ( ) Sempre pública ( ) Maior parte púbica  
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( ) Sempre privada 

( ) Curso de pós-graduação em andamento ( ) Pública ( )Privada 

( ) Curso de pós-graduação iniciado e não concluído ( ) Pública ( )Privada 

Motivo para ausência à escola na educação básica (se for o caso). 

Idade do abandono escolar: _____ 

( ) Necessidade de trabalhar 

( ) Dificuldade(s) de acesso à instituição escolar 

( ) Problemas de saúde 

( ) Questões familiares 

( ) Falta de interesse 

( ) Dificuldades de adaptação 

( ) Outro:_____________________________________ 

Participação em programas educacionais 

( ) Mobral ( ) Brasil Alfabetizado ( ) Enem / certificação do Ensino Médio 

( ) Supletivo - 1° grau ( ) EJA Ensino Fundamental ( ) Supletivo - 2° grau 

( ) EJA Ensino Médio ( ) Mulheres Mil ( ) Enceja / certificação do Ensino 

Fundamental ( ) Enceja / certificação do Ensino Médio ( )Bolsa-Formação Pronatec 

( ) Curso de qualificação(FIC )    ( ) Curso Técnico     ( ) Certificação profissional 

( ) Outro:___________________________________ 

Motivo de continuidade de estudos 

( ) Exigência de do mercado de trabalho                   ( ) Satisfação pessoal 

( ) Melhoria de renda/familiar ( ) 

Outro:____________________________ 

Descrição de cursos relevantes na área de processo de certificação profissional 

Nome do curso: 

Estabelecimento: 

Carga-horária: ______horas 

 

Nome do curso: 

Estabelecimento: 

Carga-horária: ______horas 
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Nome do curso: 

Estabelecimento: 

Carga-horária: ______horas 

ORGANIZAÇÃO FAMILIAR E RENDA 

Número de pessoas (incluindo o candidato) que residem juntas: ______ pessoas 

Participação na renda familiar 

( ) Trabalha e é a única fonte de renda 

( ) Não contribui com a renda familiar 

( ) Trabalha, mas divide as despesas da casa 

Benefício social recebido do governo (candidato ou conviventes): 

( ) Sim ( ) Não Número de pessoas:__________ 

Benefício:_________________________ 

Total de rendimento (candidato e conviventes)/valor aproximado: R$ 

Meio de transporte usual 

( ) Deslocamento a pé ( ) Bicicleta ( ) Ônibus ( ) Carro ( ) Metrô 

RECOMENDAÇÃO 

O candidato deve ser encaminhado para cursos de educação de jovens e adultos: 

( ) Ensino fundamental                                              ( ) Ensino médio 

O candidato deve ser encaminhado para curso de educação profissional e 

tecnológica: 

( ) Curso FIC (Qualificação Profissional) ( ) Curso Técnico ( ) Curso Superior de 

Tecnologia 

( ) O candidato deve ser encaminhado para curso de formação pedagógica 

(somente para certificação docente) 

( ) O candidato deve prosseguir no processo de certificação profissional 

Outras observações da equipe de avaliação 

 

 

Nome completo do Examinador 1 (equipe de avaliação) 

 

Data/Assinatura 
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Nome completo do Examinador 2 (equipe de avaliação) 

 

Data/Assinatura 

Assinatura e carimbo do coordenador/diretor  

 

Data 

 

ANEXO II 

CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

ATESTADO DE SABERES, CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS 

PROFISSIONAIS 

Identificação da Unidade Certificadora 

Campus: 

Endereço: 

CNPJ: 

Nome completo do candidato: 

CPF:                                                              Número da inscrição: 

Certificação profissional Solicitada: 

( ) Qualificação profissional                                    ( ) Técnica 

( ) Tecnológica ( ) Docente da educação profissional 

Perfil:____________________________________________________________  

Tipo(s) de Avaliação: 

( ) Avaliação Teórica Escrita ( ) Avaliação Prática Escrita 

( ) Avaliação Teórica Oral      ( ) Avaliação Prática Oral 

Norma de Referência 

(quando aplicável) 

 

AVALIAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA 

Critérios para aprovação: Data:    /     / 

Descrição do item/unidade de conhecimento % Obtido Resultado 

  A NA 

  A NA 

  A NA 

  A NA 

  A NA 
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  A NA 

Resultado da avaliação teórico-prática 

( ) O candidato está apto em todos os itens/unidades de conhecimento 

( ) O candidato não está apto no(s) seguinte(s) item(ns)/unidade(s) de 

conhecimento: 

 

Nome completo do Examinador 1 (equipe de avaliação) 

 

Data/Assinatura 

Nome completo do Examinador 2 (equipe de avaliação) 

 

Data/Assinatura 

AVALIAÇÃO PRÁTICA                   ( ) ARGUIÇÃO ORAL 

Critérios para a Aprovação Data:   /    / 

 

Descrição do item/unidade de conhecimento % Obtido Resultado 

  A NA 

  A NA 

  A NA 

  A NA 

  A NA 

  A NA 

 

Resultado da avaliação prática 

(  ) O candidato está apto em todos os itens/unidades do conhecimento. 

( ) O candidato não está apto no (s) seguinte (s) item (ns)/unidade (s) de 

conhecimento: 

 

Nome completo do Examinador 1 (equipe de avaliação) 

 

Data/Assinatura 

Nome completo do Examinador 2 (equipe de avaliação) Data/Assinatura 

 

RECOMENDAÇÃO 
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( ) O candidato obteve o desempenho desejado na(s) avaliação(ões) da 

certificação profissional pretendida, devendo ser certificado. 

( ) O candidato não está apto por não ter obtido o desempenho desejado no(s) 

item(ns)/unidade(s) de conhecimento da respectiva certificação profissional: 

Observações (capacidades a serem desenvolvidas pelo candidato, conforme 

análise da equipe de avaliação): 

Assinatura e carimbo do coordenador/diretor 

 

Data 

 

Legenda: A = Apto        NA = Não Apto 
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Anexo III 

Fluxo do processo de certificação profissional no IFC 
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ANEXO B – RESOLUÇÃO CERTIFIC IFSC 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 

CATARINA 

CONSELHO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO CONSUP Nº 46, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

Regulamenta o Processo de Reconhecimento e 

Certificação de Saberes Profissionais no âmbito 

da Rede CERTIFIC no IFSC. 

 

A PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE SANTA 

CATARINA no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 

15/12/2011, publicado no DOU de 16/12/2011 e atendendo as determinações da Lei 

11.892, de 29 de dezembro de 2008, 

Considerando a Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, cujo artigo 41 determina que “o 

conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no trabalho, poderá ser 

objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão 

de estudos”; 

Considerando a Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano 

Nacional de Educação 2014-2024-PNE, e preconiza o reconhecimento de saberes 

como estratégia para o cumprimento das metas 10 e 11, respectivamente relacionadas 

à Educação de Jovens Adultos e a Educação Técnica de Nível Médio; 

Considerando o disposto na Portaria Interministerial MEC/MTE nº 5, de 25 de 

abril de 2014, que dispõe sobre a reorganização da Rede Nacional de Certificação 

Profissional – CERTIFIC, e o disposto no Documento Orientador de Reestruturação 

da Rede CERTIFIC (SETEC\MEC); 

Considerando o Plano de Desenvolvimento Institucional do IFSC 2014-2019 

cujas diretrizes estão voltadas para ações inclusivas compreendidas como 
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responsabilidade legal e compromisso social da instituição e, especialmente os 

capítulos 3, 5 e 10 que preconizam a ampliação das formas de acesso, o 

aprimoramento da certificação de saberes, bem como a ampliação e a qualificação da 

intervenção na sociedade civil organizada; 

Considerando a deliberação do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão 

-CEPE na reunião ordinária de 03 de setembro de 2015;  

Considerando as decisões do Conselho Superior, reunido em 26 de novembro 

de 2015; 

 

RESOLVE: 

 

Regulamentar o Processo de Reconhecimento e Certificação de Saberes 

Profissionais no âmbito da Rede CERTIFIC no Instituto Federal de Santa Catarina, 

nos termos que seguem: 

 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA, DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO E DA VINCULAÇÃO DO CERTIFIC 

 

Art. 1º O Processo de Reconhecimento e Certificação de Saberes Profissionais da 

Rede CERTIFIC constitui-se em instrumento de promoção dos valores democráticos, 

de respeito à diferença e à diversidade socioeconômica, diante da existência de 

trabalhadores que não tiveram acesso aos processos formais de aprendizagem e ao 

direito destes sujeitos ao reconhecimento formal das competências adquiridas na sua 

trajetória de vida e de trabalho. 

§ 1º. O CERTIFIC é uma oferta educativa de natureza avaliativa, formativa e 

certificadora, e caracteriza-se como um processo coletivo, destinado a um 

determinado grupo de trabalhadores previamente identificado, distinto e independente 

dos processos individuais de validação de disciplinas. 

§ 2º O CERTIFIC é composto por duas etapas, sendo a primeira de avaliação e 

reconhecimento de saberes profissionais do trabalhador, e a segunda, de 

complementação de formação, esta regulamentada pelos artigos 13 e 14 desta 

Resolução. 

Art. 2º Os perfis de certificação profissional serão construídos com base nos 
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Catálogos de Cursos de Educação Profissional e Tecnológica ou equivalentes, e na 

Classificação Brasileira de Ocupações – CBO. 

Art. 3º O CERTIFIC destina-se a trabalhadores maiores de 18 anos, portadores de 

certificado compatível com a escolaridade mínima requerida para o execício legal da 

profissão, inseridos ou não no mundo do trabalho, que buscam o reconhecimento 

formal de competências profissionais desenvolvidas em processos formais e não 

formais de aprendizagem e na trajetória de vida e de trabalho, por meio de processos 

de certificação profissional. 

§ 1º A exigência de escolaridade mínima aplica-se aos processos de reconhecimento 

de saberes profissionais correspondentes a cursos técnicos de nível médio, cursos 

superiores de tecnologia, e programas especiais para certificação da docência na 

educação profissional, conforme a LDB. 

§ 2º A exigência de escolaridade mínima aplica-se aos processos de reconhecimento 

de saberes profissionais no nível da qualificação profissional nos casos em que a 

Classificação Brasileira de Ocupações - CBO determinar. 

§ 3º A escolaridade mínima não será exigida quando o CERTIFIC for articulado ao 

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica 

na modalidade de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA. 

Art. 4º O CERTIFIC ficará vinculado à Pró-Reitoria de Ensino – PROEN. 

 

CAPÍTULO II 

DOS NÍVEIS E DAS FORMAS DE OFERTA DO CERTIFIC 

 

Art. 5º A certificação profissional está vinculada às ofertas de educação profissional e 

tecnológica existentes na unidade certificadora e poderá ocorrer nos seguintes níveis: 

I- Certificação de qualificação profissional: correspondente a curso de formação inicial 

e continuada - FIC ou qualificação profissional, constante do Catálogo Nacional de 

Cursos de Qualificação Profissional, ou equivalente, mantido pelo MEC. 

II- Certificação técnica: correspondente a curso técnico de nível médio constante do 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, mantido pelo MEC, para possuidores de 

certificado de conclusão do Ensino Médio. 
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III- Certificação tecnológica: correspondente a curso superior de tecnologia constante 

do Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, mantido pelo MEC, para 

possuidores de certificado de conclusão do Ensino Médio. 

IV- Certificação docente da educação profissional: correspondente à licenciatura em 

educação profissional, prevista nas diretrizes curriculares para formação de 

professores da educação profissional e vinculada ao exercício profissional de 

professores com mais de 10 (dez) anos de efetivo exercício na educação profissional 

e tecnológica. 

Art. 6º O CERTIFIC poderá ser ofertado de forma articulada ao currículo de um curso. 

§ 1º Compreende-se como forma articulada aquela que está incorporada ao currículo 

de um curso, constituindo o Projeto Pedagógico de Certificação Profissional – PPCP 

e o Projeto Pedagógico de Curso – PPC um único projeto, respeitados os itens básicos 

de cada um. 

§ 2º Os saberes reconhecidos no CERTIFIC na sua forma articulada dispensarão o 

trabalhador participante de cursar os Componentes Curriculares correspondentes. 

Art. 7º Na forma articulada o trabalhador somente terá direito ao Certificado ou 

Diploma do curso se tiver concluído a escolaridade mínima exigida para o exercício 

da profissão, conforme a LDB e a CBO. 

Parágrafo único. Se o processo de reconhecimento de saberes for equivalente ao 

curso técnico, e caso a CBO se omita em relação à exigência de escolaridade, o aluno 

terá direito ao atestado, ou certificado de qualificação profissional, ou diploma ao final 

do processo, conforme detalhado no Projeto Pedagógico de Certificação Profissional 

(PPCP) ou no Projeto Pedagógico de Curso e Certificação Profissional (PPCCP). 

 

CAPÍTULO III 

DA OFERTA PELAS UNIDADES CERTIFICADORAS 

 

Art. 8º O CERTIFIC será ofertado pelos câmpus, os quais serão denominados 

Unidades Certificadoras. 

Art. 9º A Unidade Certificadora deverá planejar o processo de certificação de forma 

que possibilite aos trabalhadores iniciar a complementação a que se refere o artigo 14 

desta Resolução no semestre subsequente, conforme Documento Orientador da EJA 

no IFSC. 
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Art. 10. As Unidades Certificadoras deverão submeter o PPCP ou PPCCP ao 

Colegiado do câmpus e este à Coordenadoria de Reconhecimento de Saberes, na 

Pró-Reitoria de Ensino. 

Parágrafo único. A Coordenadoria de Reconhecimento de Saberes encaminhará o 

Projeto Pedagógico ao CEPE para parecer e ao CONSUP, no caso de oferta de nível 

técnico, para aprovação do Projeto. 

Art. 11. Os Projetos Pedagógicos obedecerão às orientações dispostas no 

Documento Orientador da Educação de Jovens e Adultos - EJA no IFSC. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS DOCUMENTOS EMITIDOS E DA COMPLEMENTAÇÃO 

 

Art. 12. Os documentos emitidos ao final do processo de reconhecimento e 

certificação profissional serão: 

I- Memorial Descritivo; 

II– Atestado, referente aos saberes, conhecimentos e competências demonstrados; 

III- Certificado ou Diploma, referente ao reconhecimento de todos os saberes 

avaliados. 

Parágrafo único. Os Certificados ou Diplomas terão validade nacional equivalente aos 

do curso de referência e darão ao trabalhador o poder de usufruir dos direitos 

profissionais, inclusive os definidos pelos órgãos reguladores do exercício profissional 

e associações de classe, quando for o caso. 

Art. 13. Os trabalhadores participantes do CERTIFIC não articulado ao currículo de 

um curso, e que não tiverem os seus saberes, conhecimentos e competências 

totalmente reconhecidos deverão ser encaminhados para a complementação da sua 

formação. 

Art. 14. Os participantes do CERTIFIC que necessitarem de complementação 

poderão realizá-la: 

I- Em Cursos de Qualificação Profissional ou FIC, especialmente ofertados aos 

candidatos matriculados no processo, mas que poderão ser abertos à comunidade; 

caracterizados por Componente Curriculares descritos no PPCP 

II- Em cursos de Qualificação Profissional ou FIC já ofertados pela instituição; 

III- Em componentes curriculares de cursos técnicos e superiores. 
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IV- Pela realização de estudo orientado. 

Parágrafo único. Os trabalhadores participantes, durante o período de 

complementação da sua formação, manterão a matrícula vinculada ao CERTIFIC. 

 

CAPÍTULO V 

DAS AÇÕES ORIENTADORAS DO PROCESSO DE RECONHECIMENTO E 

CERTIFICAÇÃO DE SABERES PROFISSISONAIS 

 

Art.15. A oferta do CERTIFIC será orientada para a integração das ações de 

reconhecimento de saberes profissionais e de elevação de escolaridade, no nível da 

Reitoria e dos câmpus, nos termos do Documento Orientador da EJA no IFSC. 

Parágrafo único: A integração de que trata o caput deste artigo se realizará na 

Comissão Permanente de Integração de Programas Sociais do IFSC – CIPS por meio 

das Coordenadorias de PROEJA e de CERTIFIC, junto aos Núcleos responsáveis pela 

integração dos Programas Sociais nos câmpus. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

 

Art. 16. O Processo de Reconhecimento e Certificação de Saberes Profissionais de 

que trata esta Resolução deverá ser periodicamente avaliado pela Pró Reitoria de 

Ensino, por meio da Coordenadoria de Reconhecimento de Saberes. 

Art. 17. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Ensino, na 

Coordenadoria de Reconhecimento de Saberes, que dará conhecimento ao CEPE. 

Art. 18. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER 
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