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DESPACHO

Prezado Pró-Reitor de Ensino,

Em atendimento ao Processo SEI nº 23278.005306/2017-54, referente ao Ofício nº 213/2017 do
MPF, fazemos anexar os PPC’s dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, um  Quadro
informativo contendo o nome de 41  cursos e as páginas em que há referência à temática; o
Instrumento de avaliação dos PPC, com orientações sobre a construção do PPC e respectivos
requisitos legais; e Relatório de atividades e projetos desenvolvidos pelos Campi, com foco na
temática.

Como salienta o Departamento de Educação Técnica e Profissional de Nível Médio, o processo de
revisão e adequação dos PPC’s e currículos dos cursos integrados, cujo início se deu no segundo
semestre de 2015, foi suspenso em função da publicação da Reforma do Ensino Médio (MP
746/2016 e posterior Lei nº 13.415/2017), e deverá ser retomado com a  publicação da Base
Nacional Comum Curricular.

Por todo o exposto, observa-se que ainda há planos de curso muito antigos, que estão em
processo de reformulação e aprovação pelo CONSUP, mas saliente-se que os documentos
normativos desta Pró-Reitoria, que orienta a reformulação dos PPCs, deixa claro a determinação
de observar o disposto na Lei nº10.639/2003.

Cabe ainda ressaltar:

a implementação da Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Estudos Étnicos e Raciais:
Identidades e Representação, iniciado em 2012, que cumpre a função de realizar a
formação de professores e outros especialistas no campo da educação, para elaborarem e
implementarem projetos e ações no âmbito das Relações Étnico-Raciais;
a participação de servidores do IFBA no Comitê Interinstitucional de Monitoramento da
Implementação das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008, coordenado pelo Grupo de
Atuação  Especial de Proteção dos Direitos Humanos e Combate à Discriminação –
 GEDHDIS/MPE-BA;
a implantação do Comitê Intstitucional para acompanhamento das ações desenvolvidas
pelos campi no âmbito das referidas leis, resolução e parecer e o Plano Nacional de
Impelmentação da Educação das Relações Étincos-Racias;
o levantamento, via questionário encaminhado aos campi,  das ações realizadas no
Instituto para alcance das metas norteadoras para implentação da Educação das Relações
Étnico-Raciais e Ações Afirmativas.



Cordialmente,
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