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1. PERFIL INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
1.1 Missão 
 

Promover a excelência do ensino por meio da formulação de políticas  
educacionais de qualidade socialmente referenciadas. 

 
 
1.2 Visão 

Consolidar as políticas educacionais de excelência  
do ensino no IFAM. 

 
 
 
1.3 Finalidades 
 
 
Em conformidade com o Art. 6º da Lei n. 11.892 o IFAM possui como finalidades e características:  
 

I. Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os níveis e modalidades, formando e 
qualificando cidadãos com vistas à atuação profissional nos diversos setores da economia, 
com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional;  

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;  

III. Promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional, e 
educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de 
gestão;  

IV. Orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos 
produtivos, sociais e culturais locais, identificando com base no mapeamento das 
potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do 
Instituto Federal;  

V. Constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e das ciências 
aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito critico, voltado à 
investigação empírica;  

VI. Qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas instituições 
públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes 
das redes públicas de ensino; desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e 
tecnológica;  

VII. Realizar e estimular a pesquisa básica e aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o 
cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico; além de promover a produção, o 
desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente voltadas à preservação 
do meio ambiente. 
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1.4 Inserção regional 
 
 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM, instituição criada nos 

termos da Lei Nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, vinculada ao Ministério da Educação, possui 

natureza jurídica de autarquia, sendo detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, 

didático-pedagógica e disciplinar. É constituído pela Reitoria, pelos Campi: Manaus Centro, Manaus 

Distrito Industrial, Manaus Zona Leste, Coari, Lábrea, Maués, Parintins, Presidente Figueiredo, São 

Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, Humaitá, Tefé, Eirunepé, Itacoatiara, Manacapuru conforme figura 01 

e por outros que possam vir ser incorporados dentro do Programa de Expansão da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica. 

 
 
 

 
 

Figura 01 – Mapa localizando os Campi do IFAM no Amazonas 
 

 
Todos os Campi do IFAM constituem-se em unidades acadêmico-administrativas, instalados em 

municípios do Estado do Amazonas, com abrangência meso ou microrregional, sendo detentores de 

autonomia administrativa e financeira. 

 
Os Campi são administrados de forma descentralizada, por meio de gestão delegada, em consonância 

com os termos do art. 9° da Lei n°.11.892/2008, conforme disposto no Regimento Geral. Onde cada 

Diretor-Geral responde solidariamente com o Reitor por seus atos de gestão, no limite da delegação.  

 

Para efeito da incidência das disposições que regem a regulação, avaliação e supervisão das 

instituições e dos cursos de educação superior, o Instituto Federal do Amazonas é equiparado às 

universidades federais. 

ITACOATIARA 

HUMAITÁ 

EIRUNEPÉ 

TEFÉ MANACAPURU 
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O Instituto Federal do Amazonas é uma instituição de educação superior, básica e profissional, 

pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica, nas 

diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos, 

com as suas práticas pedagógicas. 

 

No âmbito de sua atuação, o IFAM exerce o papel de instituição acreditadora e certificadora de 

competências profissionais, possuindo autonomia para criar e extinguir cursos, nos limites de sua área 

de atuação territorial, bem como para registrar diplomas dos cursos, por ele oferecido, mediante 

autorização do seu Conselho Superior, aplicando-se, no caso da oferta de cursos à distância, a 

legislação específica. 

 

Na formulação de suas diretrizes de ações voltadas à educação e à produção científico-tecnológica, o 

IFAM leva em conta os pilares de sustentação da política nacional de educação definidos na Lei Nº 

9.394/96, que dispõe sobre as diretrizes e bases da Educação Nacional. E atua segundo os seguintes 

princípios norteadores: compromisso com a justiça social, equidade, cidadania, ética, preservação do 

meio ambiente, transparência e gestão democrática; verticalização do ensino e sua integração com a 

Pesquisa e a Extensão; eficácia nas respostas de formação profissional, difusão do conhecimento 

científico e tecnológico e suporte aos arranjos produtivos locais, sociais e culturais; inclusão de 

pessoas com deficiência e necessidades educacionais especiais; natureza pública e gratuita do ensino, 

sob a responsabilidade da União. 

 

 
 

1.5 Princípios filosóficos e técnico-metodológicos gerais que norteiam as práticas acadêmicas 
da instituição 
 
1.5.1 Fundamentos Epistemológicos: 
 
Falar em epistemologia é falar da forma como se constrói o conhecimento, pois etimologicamente 

“ephísteme” significa verdade; “logos”, conhecimento e “ia”, arte de... 

 

Das diferentes correntes epistemológicas o IFAM fez sua opção, apoiando-se na Teoria de que o 

Conhecimento é construído a partir da interação professor-aluno e objeto de conhecimento. 
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O IFAM acredita que o conhecimento só tem sentido quando possibilita o compreender, o usufruir e o 

transformar a realidade. Para tanto é importante perceber que o conhecimento tem sentido para o 

indivíduo quando ele satisfaz a sua curiosidade, sua necessidade de compreender o mundo em que 

vive. Neste sentido consideramos alguns objetivos ao trabalhar o conhecimento na Escola: a 

criticidade, a criatividade e a durabilidade. 

 

A Instituição de Ensino tem como função, entre outras, possibilitar o desenvolvimento das habilidades 

cognitivas e a aquisição dos conhecimentos postos na tradição cultural. Neste sentido busca-se a 

consolidação de uma concepção CRÍTICO-PROGRESSISTA, BASEADA NOS FUNDAMENTOS DA 

PSICOLOGIA HUMANISTA-SÓCIO-INTERACIONISTA. 

 

Segundo a concepção mencionada, o conhecimento é resultado da relação sujeito-objeto-realidade, 

com a mediação do Professor (não apenas pela simples transmissão). O conhecimento se dá pela 

ação do educando sobre o objeto de estudo (não pela ação do Professor). O aluno traz uma bagagem 

cultural (o novo conhecimento não se dá senão a partir do anterior). Dessa forma, o aluno vai construir 

o seu conhecimento a partir do seu contato, de sua interação com a realidade.  

 

O conhecimento é construído a partir das experiências sociais culturalmente organizadas dos alunos, 

fundamentando-se teoricamente ao relacionarem-se com conceitos, sistemas explicativos, habilidades 

e técnicas proporcionadas no ambiente escolar, visando o crescimento pessoal resultante da 

aprendizagem, entendida como um processo em constante construção. 

 

Nesse processo, o aluno é sujeito-cidadão que construirá seu conhecimento após reinterpretar e 

desconstruir o conhecimento antigo, considerando os princípios de integridade inerente ao cidadão que 

percebe a si e ao outro enquanto pessoas humanas. 

 

Ao Professor, cabe assessorar o aluno na construção do conhecimento, apresentando o conhecimento 

escolar/científico para que o aluno assimile-os, retornando-os à estrutura cognitiva já estabelecida. Mas 

para isso, deve fundamentar continuamente seus conhecimentos sistematizados, a fim de 

problematizar situações capazes de desmistificarem os conceitos científicos tidos enquanto verdades 

absolutas, sempre a partir de uma perspectiva holística. 

 

1.5.2 Diretrizes Pedagógicas 
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As transformações sociais, culturais e tecnológicas, verificadas nos dias atuais, exigem da escola uma 

redefinição de seus objetivos e a criação de alternativas que busquem atender às solicitações do 

mundo contemporâneo.  

 

Os novos paradigmas da educação profissional reclamam um espaço de ação e desenvolvimento, o 

que para os institutos federais, tornou-se um grande desafio, na medida em que deixaram de ser um 

único espaço, em face de necessidade de adequá-los, reciprocamente, a ordem vigente. O IFAM deve 

ser um espaço dentro da estrutura social onde se equacionam esses paradigmas numa reflexão e ação 

dialética, com vistas a promover o tripé ação-reação-transformação.  

 

Isto posto, o IFAM, sabedor de que a educação está intimamente relacionada com esses avanços, 

sente a necessidade premente de impulsionar uma ação transformadora. Para tanto, encampa uma 

luta em favor do delineamento de sua proposta Pedagógica, cujas concepções nela contidas são fruto 

de um trabalho coletivo que contou com a participação de representantes das diversas Áreas de 

Conhecimento e dos Campi que constituem esta Instituição Federal de Ensino Profissional. 

 

Dessa forma, tem-se como objetivo oferecer aos professores do IFAM, os princípios norteadores de 

seu trabalho, possibilitando-os embasamento teórico-metodológicos de uma sociedade que busca 

acompanhar o dinamismo das transformações ocorridas nos tempos atuais. 

 

Neste caminho, toda e qualquer ação a ser desencadeada, quer seja pedagógica ou administrativa, 

deverá pautar-se nos princípios da liberdade, sensibilidade, igualdade e identidade. Por meio das 

análises dos aspectos sociais, filosóficos, éticos, políticos e metodológicos, esses princípios deverão 

ser garantidos, pois acreditamos que somente homens livres e comprometidos com o bem comum 

poderão colaborar para a formação de pessoas engajadas politicamente na perspectiva de uma 

sociedade mais justa e solidária. 

 

As diretrizes pedagógicas perpassam por em duas vertentes. A primeira vertente constitui o conteúdo 

da política pedagógica da instituição, que traça as linhas mais gerais, os fundamentos que embasarão 

as atividades pedagógicas do IFAM, a saber: fundamentos estéticos, políticos, epistemológicos e 

didático-pedagógicos; a visão que traçamos; nossos objetivos institucionais; e metas priorizadas para 

legitimar nossa política pedagógica. 
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Na segunda vertente, constituiu nossa proposta curricular, bem como o modelo da estrutura 

pedagógica a ser adotado pelo instituto. 

 

Convém destacar, ainda, que por acreditarmos que uma política dessa relevância deva ser 

desencadeada dialogicamente para se configurar de forma madura, as ideias contempladas não se 

esgotam nesse documento, igualmente, são passíveis de modificações ao longo de todo um processo 

de implementação, desde que elas se façam necessárias. 

 

Espera-se que as diretrizes pedagógicas sejam de grande valia, pois: 

 
 

 “quando a escola se abre à participação e criticidade de todos e, com todos 
constrói a sua proposta pedagógica, ela se rejuvenesce, se transforma numa 
agência de desenvolvimento e tem fortes motivos para acreditar no amanhã 
de seus educandos, pois consegue, pelo menos, alimentar em cada um deles 
o sonho de viver uma vida melhor, nutridos ainda pela esperança de poder 
ajudar na construção de um mundo melhor para todos”. (NETO, Augusto 
Ferreira). 

 
 

Desde a sua implantação, o IFAM vem cumprindo com as finalidades e objetivos para os quais foi 

criado. Neste sentido, em atendimento às orientações legais contidas na Lei n° 5.692/71, alterada pela 

Lei n° 7.044/82 e nos termos da Lei № 11.892, de 29 de dezembro de 2008, têm oferecido Cursos 

Técnicos de Nível Médio, Tecnológicos, Licenciaturas e Pós-Graduações, expressando, assim, a sua 

identidade institucional. 

 

Atualmente, com o advento da LDB, Lei n° 9394/96, o IFAM, procura estruturar seus mapas 

curriculares de forma a organizá-lo por área de conhecimento, procurando atender competências e 

habilidades em cada curso profissional, bem como reorganizá-los ao novo catálogo dos cursos técnicos 

e tecnológicos.  

 

Nesse sentido, o processo educativo exigirá o desencadeamento de ações capazes de 

redimensionarem a prática educativa como a instrumentalização teórica do indivíduo (o aprender a 

conhecer), centrada na apropriação de conceitos e fundamentos que desenvolvam a capacidade de 

compreensão do mundo e, consequentemente, sua inserção no mundo do trabalho, enquanto sujeito 

produtivo historicamente situado, com uma postura crítica, criativa e autônoma. 
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Todo o exposto, no entanto, será possível com o subsídio de uma instrumentalização técnica (o 

aprender a fazer) capaz de vencer os desafios impostos pelo avanço tecnológico que ocorre no mundo 

do trabalho, que requer dinamismo nas relações interpessoais e disposição para efetuar mudanças 

consistentes, visando o interesse da coletividade. E que, também será reforçado pelo estímulo à 

interdependência desse indivíduo com seus pares (o aprender a viver juntos), suscitando sua 

valorização pessoal, no convívio com as diversidades culturais a partir dos interesses comuns e do 

respeito com as diferenças. Tudo sendo conduzido para a meta principal: o desenvolvimento integral do 

indivíduo (o aprender a ser) enquanto pessoa, a partir da prática de sua cidadania, com vistas ao 

contínuo conhecimento de si mesmo, a fim de que possa aprender a aprender. 

 

O IFAM, que prima pela formação de cidadãos capazes de construírem suas histórias de vida, 

considerando o desencadeamento de ações mencionadas no parágrafo anterior, assume a importância 

da Educação Profissional como locus de produção e disseminação de conhecimentos e cultura a partir 

de um grande desafio: o pleno exercício da cidadania e preparação para o trabalho, numa conjunção 

que articule base científica e tecnológica, que possa ser desencadeada através do efetivo desempenho 

das atividades cotidianas deste IFE. 

Enfim, o IFAM prima pela formação de profissionais capazes de construírem suas histórias de vida, de 

maneira que todos os seus integrantes direcionarão sua ações, especialmente nas relações com os 

alunos, tendo em vista os seguintes valores: 

 

I. Sensibilidade: para perceber a si e ao outro enquanto pessoas humanas que possuem 
sentimentos, respeito e ideias diferentes. O espaço escolar não pode ser apenas de 
construção de conhecimentos técnicos pautados no mecanismo. As relações interpessoais 
precisam nortear os mecanismos de toda e qualquer construção. Os alunos, principais sujeitos-
agentes no ambiente escolar, não serão capazes de estruturarem uma carreira profissional 
digna e competente, sem o constante exercício de valores éticos alicerçados em sentimentos 
humanos, no respeito e na busca constante da realização de sonhos e na pluralidade de ideias 
e respeito às diferenças; 

 
II. Autenticidade: para inter-relacionar teoria e prática na construção do momento histórico dos 

alunos e dos professores, sempre visando o novo. É importante que toda e qualquer ação de 
nossos alunos seja respaldada no aprender a aprender a se posicionar e a defender seus 
posicionamentos, criando conceitos de verdade que possam contribuir para a construção de 
suas histórias de vida pessoal e profissional, sempre visando à transformação social; 

 
III. Autonomia: construída a partir da necessidade de se formar sujeitos autônomos, que pensem 

por si mesmo, refletindo acerca das decisões que irão tomar e responsabilizar-se por elas; 
 

IV. Criatividade: como fator resultante do constante exercício do conhecimento, enquanto 
conjunto de verdades relativas socialmente construídas. Enquanto seres humanos, os alunos 
devem manter uma relação de interação com o mundo, assim como com o objeto, enquanto 
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sujeitos. O que é imprescindível para que se desenvolva tornando-se sujeito de sua práxis, de 
maneira que não exista nesse processo, senão homens concretos, situados no tempo e no 
espaço, inseridos no contexto sócio-econômico-cultural-político, enfim, num contexto histórico; 

 
V. Solidariedade: princípio básico de todas as relações interpessoais entre todos os membros 

que fazem parte do processo educativo do IFAM, por ser postulado da sociedade democrática. 
 
 
Contudo, o IFAM tem como função, entre outras, possibilitar o desenvolvimento das habilidades 

cognitivas e a aquisição de conhecimentos específicos, optando por uma concepção crítico-

progressistas, baseada nos fundamentos da psicologia humanista-sócio-interacionista. 

 

Segundo a concepção mencionada, o conhecimento é resultado da relação sujeito-objeto-realidade, 

com a medição do Professor (não apenas pela simples transmissão). O conhecimento se dá pela ação 

do educando sobre o objeto de estudo (não pela ação do professor). O aluno traz uma bagagem 

cultural e o novo conhecimento não se dá senão a partir do anterior. Dessa forma, o aluno vai construir 

o seu conhecimento a partir do seu contato, de sua interação com a realidade. 

 

O conhecimento é construído a partir das experiências sociais culturalmente organizadas no setor 

produtivo, fundamentando-se teoricamente ao relacionarem conceitos, sistemas explicativos, 

habilidades e técnicas proporcionadas ao ambiente educativo, articulando teoria-prática, visando o 

crescimento pessoal resultante da aprendizagem, entendida como um processo em constante 

construção. 

 

Ao professor, cabe assessorar o aluno na construção do conhecimento, apresentando o conhecimento 

de formação profissional e de cunho científico para que o aluno assimile-o, retornando-os à estrutura 

cognitiva já estabelecida. Mas para isso, deve fundamentar continuamente seus conhecimentos 

sistematizados, a fim de problematizar situações no contexto da sociedade. 

 

1.5.3 Fundamentos Didático-Pedagógicos: 

 
Os fundamentos didático-pedagógicos devem direcionar o trabalho pedagógico em toda a sua 

dimensão. 

 

O processo de apropriação e construção do conhecimento, a organização coletiva do trabalho em sala 

de aula e o relacionamento interpessoal, são elementos fundamentais que se constituem na unidade 

de um trabalho pedagógico. 
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De acordo com a concepção que defendemos enquanto essência da nossa proposta, os campi, que 

integram o IFAM, são espaços significativos de aprendizagem a partir de uma Pedagogia Dinâmica e 

Inovadora, tendo como pressuposto fundamental: aprender é construir significados e ensinar é 

oportunizar essa construção. 

 

Em vista disso, na relação entre professor e aluno consideram-se os seguintes princípios norteadores: 

 

 A prática consiste no aprender a partir da construção de significados, em que o Ensino é o 
elemento fundamental que oportuniza essa construção. Mas não somente a partir de uma 
metodologia expositiva, em que o aluno recebe tudo pronto, sem problematizar, por não ser 
solicitado a fazer relações com o que já conhece, muito menos a questionar a lógica interna do 
que está recebendo, chegando a acomodar-se; 

 

 Conhecimento antecipado que o aluno traz é o ponto de partida que será desconstruído no 
decorrer do processo ensino-aprendizagem. É importante valorizar toda e qualquer bagagem 
cultural que o aluno traz para a Escola, procurando intercambiá-la com os conhecimentos 
científicos que a Escola oferece nos componentes curriculares; 

 

 Todo esse processo de reconstrução é intercambiado por uma linguagem que evidencia 
sempre o conhecimento como resultado de problematizações criadas a partir do diálogo entre 
professor e aluno, que culminem em projetos operacionais.  

 
Para efetivar esse processo de construção, considera-se: 

 

 O aluno enquanto sujeito-agente que constrói os conhecimentos tanto ao que adquiriu 
previamente, quanto os que a Escola oferece sistematicamente, através de relações 
interpessoais e do exercício de operações mentais exigidas nessas relações. O que é 
contemplado no aprender significativamente, explicitados nos instrumentos de avaliação; 

 

  A avaliação, como um processo contínuo e concomitante às atividades do cotidiano do aluno, 
é um recurso metodológico de reorientação do processo ensino-aprendizagem, conquanto 
sirva para diagnosticar as facilidades e as dificuldades dos alunos, como também servir de 
instrumento para o educador aperfeiçoar seu trabalho pedagógico, objetivando garantir a 
qualidade de ensino. Deve permitir ao professor oportunizar ao aluno a reelaboração e 
ressignificação de um conhecimento com vistas à construção de outros, ajudando-o a 
identificarem suas falhas, seus pontos fortes e fracos, transformando-se num diagnóstico da 
aprendizagem por ele realizada, cuja função precípua não é a atribuição de nota, mas apontar 
para progressos e auxiliar na superação dessas dificuldades. Nessa perspectiva, a avaliação 
significa encaminhar-se para um processo dialógico, cooperativo, interativo, onde professor e 
aluno aprendam junto, o que possibilitará a formação de indivíduos críticos, criativos e 
participativos; 

 

 O Professor, enquanto educador com uma visão holística do homem, vendo-o como um ser 
bio-psico-social-transcendental que tem sempre ideia de que o conhecimento não é algo pronto 
e acabado, é o responsável pelo intercâmbio entre o conhecimento e o aluno. A partir do 
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planejamento do seu fazer pedagógico com objetivos precisos e claros do que e como 
pretende ensinar, assim como, aonde quer chegar com o que quer ensinar, considerando 
sempre os conhecimentos prévios dos alunos, o educador contribuirá positivamente no 
processo ensino-aprendizagem. 

 

A implementação desta Política Pedagógica só surtirá efeito a partir do momento em que houver um 

real investimento na Capacitação Permanente dos Profissionais que trabalham na Escola, 

especialmente os Professores, visando inseri-los nas diferentes mudanças que ocorrem 

constantemente nas políticas educacionais, sociais, econômicas e culturais, verificadas no mundo do 

trabalho e na sociedade de modo geral, assegurando as condições necessárias para que aprendam a 

aprender e continuem aprendendo, condição Sine qua non para viabilização do novo Projeto Politico 

Pedagógico Institucional. 

 
 
1.6 Objetivos e Metas 
 
A busca por um Instituto Federal de excelência exigirá o desenvolvimento de ações inovadoras no tripé 

ensino, pesquisa e extensão. Essas ações envolvem objetivos e metas para cada uma das dimensões, 

que serão detalhadas na seção sobre políticas. 

 

Para o ensino, os objetivos são estabelecidos de forma a integrar as políticas de ensino básico, 

graduação e de pós-graduação. Em destaque, estão metas de ações inovadoras no ensino e no 

reforço ao impacto social da pós-graduação lato sensu. Adicionalmente, busca-se a ampliação do 

acesso qualificado ao Instituto Federal do Amazonas e a institucionalização do relacionamento com os 

egressos. 

 
 

 
Objetivos 

 
Metas 

Execução 
2014 2015 2016 2017 2018 

 
 
 
 
 

1. Promover a Educação de 
Qualidade em todos os 
níveis e modalidades de 
ensino, objetivando a 
manutenção da 
excelência acadêmica. 

  

1. Formular e avaliar políticas e ações 
relacionadas aos cursos de Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio, de 
graduação e pós-graduação de acordo com 
as diretrizes curriculares nacionais; 

 
 

X 

 
 

X 

   

2. Diversificar a oferta de cursos e vagas em 
todos os níveis e modalidades de ensino 
(Integrado, concomitante, subsequente, 
PROEJA, PRONATEC, EaD, Graduação e 
pós-graduação) em conformidade com as 
demandas regionais; 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

3. Promover a interação Inter gerencial e a 
integração entre os diversos níveis e 
modalidades de ensino. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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4. Consolidar os cursos de formação de 
professores nos moldes do Programa 
Nacional de Formação de Professores da 
Educação Básica (PARFOR) e do Programa 
de Licenciatura Indígena (PROLIND); 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

5. Institucionalizar as atividades de ensino a 
distância nos diversos níveis e modalidades 
de Ensino, inclusive na Educação 
Profissional e continuada. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

6. Consolidar o IFAM como liderança regional 
em excelência em ensino, acompanhando os 
processos de avaliações internas (CPA) e 
externas (ENADE) dos cursos e dos 
docentes, conscientizando a comunidade 
acadêmica da sua importância na melhoria 
contínua da qualidade do ensino. 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

7.  Induzir processo contínuo de auto avaliação 
das instituições superiores, fortalecendo a 
participação das comissões próprias de 
avaliação, bem como a aplicação de 
instrumentos de avaliação que orientem as 
dimensões a serem fortalecidas, 
destacando-se a qualificação e a dedicação 
do corpo docente. 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Institucionalizar ações 
inovadoras nas no 
ensino. 

 

1. Estimular a utilização de metodologias 
educacionais inovadoras, incentivando a 
promoção de eventos acadêmicos 
inovadores. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

2. Fortalecer a interdisciplinaridade, 
especialmente em cultura, artes, sociedade, 
ciência e pesquisa aplicada, estimulando o 
envolvimento acadêmico no fortalecendo o 
ensino, a extensão e pesquisa e inovação. 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

3. Reformular os programas de estágios e os 
Projetos de Conclusão de Cursos, 
estimulando o exercício da atuação pré-
profissional e da pesquisa aplicada. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

4. Fomentar iniciativas institucionais de 
mobilidade interinstitucional estudantil e 
docente em nível nacional e internacional. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

5. A instalação de Fóruns de discussão da 
Formação Profissional dos currículos dos 
cursos por Eixo Tecnológico numa 
perspectiva intercampi. 

 
X 

    

6. Institucionalização do Núcleo Docente 
Estruturante da Formação Geral do currículo 
integrado na perspectiva intercampi. 

 
X 

    

3. Elaborar o novo Projeto 
Politico Pedagógico 
Institucional do IFAM. 

1. Construir o novo Projeto Politico Pedagógico 
Institucional com participação dos diversos 
segmentos do IFAM. 

 
X 

 
X 

   

4. Reformular a Organização 
Didático-Acadêmica do 
IFAM. 

1. Reformular a Organização Didático-
Acadêmica com participação dos diversos 
segmentos institucionais. 

 
X 

 
X 

   

 
 
 
 
 

1. Diversificar a oferta de cursos e vagas em 
todos os níveis e modalidades de ensino em 
conformidade com as demandas regionais, 
reformulando os projetos pedagógicos dos 
cursos já ofertados; 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
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5. Ampliar o acesso 
qualificado e a efetividade 
dos processos de 
formação. 

2. Utilizar exame nacional do ensino médio 
como critério de acesso à educação 
superior, fundamentado em matriz de 
referência do conteúdo curricular do ensino 
médio e em técnicas estatísticas e 
psicométricas que permitam a 
comparabilidade dos resultados do exame. 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

3. Fomentar a expansão das matrículas de 
ensino médio integrado à educação 
profissional e de graduação, observando-se 
as peculiaridades das populações do campo, 
ribeirinhas e dos povos indígenas. 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

4. Aprimorar os mecanismos de acesso ao 
IFAM aos Portadores de Deficiências. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

5. Ocupar vagas ociosas, após o processo de 
matrícula, com alunos especiais e por 
transferências e retornos de alunos 
regulares tanto para o ensino presencial 
como a distância. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

6. Monitorar os índices e as causas de evasão 
em todos os cursos do IFAM, propondo 
ações inovadoras, visando a sua redução. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 
 

6. Consolidar o IFAM como 
referencia em atividades 
desportivas no 
Amazonas. 

1. Diversificar a oferta de modalidades 
desportivas no IFAM. 

 
X 

 
X 

   

2. Implantar um Programa de Valorização das 
práticas Desportivas, visando a 
identificações de potenciais atletas. 

 
X 

 
X 

   

3. Garantir a participação do IFAM nos Jogos 
Estudantis locais, estadual, regional, 
nacional e internacional. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

7. Ampliar e diversificar 
ações de 
Responsabilidade Social 

1. Promover a ampliação dos programas 
integrais e socioassistenciais de apoio ao 
educando. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

8. Aperfeiçoar a Gestão das 
Atividades Docentes no 
IFAM. 

1. Reformular a Resolução n. 29 - 
CONSUP/IFAM de 04/11/2011 que 
regulamenta Procedimentos e Critérios para 
a Distribuição de Carga Horária Docente. 

 
 

X 

    

 
Figura 02 – Quadro Estratégico do Ensino no IFAM para o período 2014 - 2018  

 
 

 
 
1.7 Área (s) de atuação acadêmica. 
 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas oferta educação profissional e 

tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, ministrando cursos técnicos de nível médio, na 

forma de cursos integrados, subsequente e Educação de Jovens e Adultos; e em nível de educação 

superior, os cursos de tecnologia, cursos de licenciatura, cursos de bacharelados, cursos de pós-

graduação lato e strictu sensu. 

 

Com o objetivo de capacitar, aperfeiçoar, especializar e atualizar profissionais em todos os níveis de 

escolaridade ministra, também, cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores. 
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Na busca de inovações tecnológicas e difusão de conhecimentos científicos, o IFAM promove a 

pesquisa básica e aplicada e desenvolve atividades de extensão em conformidade com os princípios e 

finalidades da educação profissional e tecnológica em articulação com o mundo do trabalho e os 

segmentos sociais. 

 
Com a regulamentação do Art. 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o IFAM promove 

uma política de educação à distância. Neste sentido, implantará um sistema integrado e harmonioso de 

educação à distância em nível institucional, por se tratar de uma modalidade de ensino que tem 

condições de atingir todo estado.  

 

Para atender essa demanda, o IFAM buscará preparar profissionais para criar, mediar e orientar cursos 

na modalidade de Educação a Distância (EaD) e compreendendo as etapas desses processos 

interativos, buscará ferramentas tecnológicas e abordagens em EaD na formação inicial e continuada 

dos profissionais da educação. 

 
Numa abordagem humanística e democrática que percebe o sujeito e suas singularidades e tendo 

como objetivos o crescimento, a satisfação pessoal e a inserção social dos sujeitos, o IFAM buscará, 

em suas políticas de ensino, pesquisa e extensão, a participação de todos que respondam à 

diversidade etnoculturais preconizada nos pressupostos da Educação Inclusiva. Com força 

transformadora, a educação inclusiva aponta para uma sociedade também inclusiva.  

 

Trata-se de uma reestruturação da cultura, da prática e das políticas vivenciadas nos campi de modo 

que estes respondam à diversidade de alunos. A Educação Inclusiva atenta à diversidade inerente à 

espécie humana busca perceber e atender as necessidades educativas especiais de todos os sujeitos-

alunos, em salas de aulas comuns, em um sistema regular de ensino profissional de forma a promover 

o acesso à aprendizagem e ao desenvolvimento pessoal de todos. A prática pedagógica coletiva, 

multifacetada, dinâmica e flexível exigirá mudanças significativas na estrutura e no funcionamento dos 

campi, na formação humana dos professores e nas relações famíla-escola. 

 

Para atender os dasafios da Educação a Distância e da Educação Inclusiva, bem como a diversidade 

de níveis e modalidades de ensino, o IFAM, pretende impulsionar ações concretas para formação 

inicial e continuada de trabalhadores. 
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1.8 Políticas de Ensino 
 
A política de ensino no âmbito do IFAM, fundamenta-se na preparação do ser humano para entender e 

intervir adequadamente no meio em que vive, objetivando a formação sob uma visão inter e 

multidisciplinar de sua área de atuação, com pensamento holístico em suas ações e elevados padrões 

de criticidade e ética. 

 

Nossas políticas educacionais levam em conta a inclusão e o respeito à diversidade e às 

especificidades dos indivíduos e comunidades destinatários dos serviços prestados. E as ofertas 

educacionais serão desenvolvidas por meio da formação inicial e continuada de trabalhadores na 

Educação Básica, na Educação Profissional e no Ensino de Graduação e de Pós-Graduação. Nas 

formas: presencial; semipresencial; e à distância.  

 

Os Currículos dos cursos desenvolvidos e estruturados pelo IFAM obedecem aos seguintes princípios 

e finalidades: a integração de diferentes formas de educação para o trabalho, a cultura, a ciência e a 

tecnologia, devendo conduzir ao permanente desenvolvimento das potencialidades dos indivíduos para 

a vida produtiva e social; a organização dá-se por Eixos Tecnológicos e Áreas de Conhecimento, 

conforme as respectivas Diretrizes Curriculares Nacionais, o estudo do perfil profissional e os 

conhecimentos necessários ao exercício da profissão, em consonância com as demandas da 

sociedade e do mundo do trabalho; a construção de conhecimentos em todos os níveis, modalidades, 

procedimentos didático-metodológicos e práticas profissionalizantes; e a avaliação dos programas e 

conteúdos dos cursos ofertados, visando à maior sintonia entre o IFAM e o ambiente socioeconômico 

em que está inserido, por meio do acompanhamento de egressos, do diagnósticos da Comissão 

Avaliadora dos Cursos, da pesquisa no mundo do trabalho.  

 

Os Planos de Cursos de Educação Profissional e os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação 

são elaborados em consonância às prescrições da legislação educacional vigente e são submetidos à 

aprovação pelo Conselho Superior, e procuram conter como itens de desenvolvimento: a identificação 

do curso; a justificativa e objetivos; os requisitos de acesso; o perfil profissional de conclusão; a 

organização curricular; critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores; os 

critérios de avaliação; demonstrativo de instalações e equipamentos; demonstrativo de pessoal docente 

e técnico; condições de certificação ou diplomação.  
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Os cursos e programas de Formação Inicial e Continuada de trabalhadores no IFAM incluem a 

capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização, em todos os níveis de escolaridade, 

serão ofertados segundo itinerários formativos, com o objetivo de promover o desenvolvimento para a 

vida social e produtiva e em atendimento à demanda do mundo do trabalho. Articulam-se 

preferencialmente com os cursos de Educação de Jovens e Adultos, objetivando a qualificação para o 

trabalho e a elevação do nível de escolaridade do trabalhador. E seguem regulamentação específica 

sobre a oferta de cursos de Formação Inicial e Continuada.  

 

Os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio são desenvolvidos em articulação com o 

Ensino Médio, nos termos da legislação em vigor, sendo organizados nas seguintes formas: integrada, 

oferecida somente a quem já tenha concluído o Ensino Fundamental, sendo o curso planejado de 

modo a conduzir o discente à habilitação profissional técnica de nível médio, com matrícula única para 

cada discente; concomitante, oferecida paralelamente ao Ensino Médio cursado em outra instituição de 

ensino pelo mesmo discente, com matrícula distinta daquela realizada no Ensino Médio; subsequente, 

oferecida somente a quem já tenha concluído o Ensino Médio.  

 

O IFAM, no âmbito do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional à Educação Básica, 

na Modalidade de Educação Jovens e Adultos, oferta as seguintes modalidades de formação: 

Formação Inicial e Continuada de forma articulada com o Ensino Fundamental, destinada aos jovens e 

adultos, objetivando a qualificação para o mundo do trabalho e a elevação do nível de escolaridade do 

trabalhador e a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, destinada aos jovens e adultos que não 

iniciaram ou concluíram seus estudos na idade própria, objetivando a habilitação profissional técnica.  

 

A Educação Profissional do Campo, é destina à população rural localizada nas mesorregiões dos 

campi do IFAM, visam ao princípio da sustentabilidade para assegurar a preservação da vida no 

campo. E também possui regulamentação própria.  

 

A Educação Escolar e Intercultural Indígena, é destinada às comunidades indígenas localizadas nos 

territórios etnoeducacionais das mesorregiões dos campi do IFAM, respeita as especificidades 

etnoculturais e visa à valorização plena das diferentes culturas e à afirmação das diversidades étnicas, 

possuindo regulamentação própria. 

 

A Educação a Distância caracteriza-se como uma modalidade de atendimento na qual a mediação 

didático-pedagógica, nos processos de ensino e aprendizagem, ocorre com a utilização de tecnologias 
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da informação e comunicação, em que discentes e docentes desenvolvem atividades educativas em 

lugares ou tempos diversos entre si, podendo ser ofertada nos seguintes níveis e modalidades 

educacionais: Educação Básica - entendendo-se como Educação de Jovens e Adultos e Educação 

Especial, respeitadas as especificidades legais pertinentes; Educação Profissional - de Nível Médio e 

Superior; Educação Superior - de Graduação e Pós-Graduação.  

Todos seus cursos e programas são organizados mediante metodologias, gestão e avaliação 

peculiares, com previsão obrigatória de momentos presenciais para: avaliação de discentes; estágios 

obrigatórios, quando previstos nos Planos de Cursos ou Projetos Pedagógicos de Curso; defesa de 

trabalho de conclusão de curso, quando prevista nos Planos de Curso ou Projetos Pedagógicos de 

Curso; atividades complementares relacionadas a laboratórios de ensino ou visitas técnicas, quando for 

o caso.  

 

Na modalidade EaD, a avaliação da aprendizagem do discente para fins de promoção, conclusão de 

estudos e obtenção de diplomas ou certificados dar-se-á ao longo de todo o processo de ensino e 

aprendizagem, mediante: cumprimento das atividades programadas no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA); realização de exames presenciais.  Sendo os mesmos condicionados a mesma 

forma de certificação que seus equivalentes na modalidade presencial, devendo igualmente seguir os 

critérios de matrícula adotados pelo IFAM. Também possuem regulamentação própria. 

 

A Educação Superior envolve cursos de Graduação e Pós-Graduação, em níveis e modalidades 

adequadas aos perfis de atendimento dos campi e segundo os princípios de verticalização e 

horizontalização do ensino.  

 

A Educação Superior de Graduação consolida e aprofunda conhecimentos da Educação Básica, insere 

conteúdos específicos da formação em curso, prepara e aprimora o egresso para estudos avançados 

em nível de pós-graduação, visando a sua inserção no mundo do trabalho. Seus cursos são abertos a 

candidatos que tenham concluído a última etapa da Educação Básica e classificados em processo 

seletivo, serão ofertados na forma de Cursos Superiores de Tecnologias, de Licenciaturas e 

Bacharelados.  

Já os Cursos Superiores de Tecnologia possuem graduações de menor duração, de abrangência 

específica das grandes áreas de formação, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais dos 

Cursos Tecnológicos. Os de Licenciatura formam profissionais para atuação na Educação Básica ― 

especificamente para o atendimento nas disciplinas que integram o currículo dos anos finais do Ensino 
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Fundamental, Ensino Médio e Educação Profissional, envolvendo, além do exercício da docência, a 

pesquisa e a extensão. Os de Bacharelado formam profissionais fundamentados na competência 

teórica-prática, de acordo com o perfil do formando em diferentes áreas de conhecimento e aptos para 

inserção e atuação em setores profissionais, atendendo demandas da sociedade. O IFAM também 

oferece programas especiais de formação pedagógica visando suprir a demanda das escolas com 

professores não licenciados em determinadas disciplinas e em diferentes localidades.  

A Pós-Graduação no IFAM tem por objetivo a formação de profissionais especializados nas diferentes 

áreas do saber, com vistas ao processo de produção do conhecimento, inovação tecnológica, difusão 

do conhecimento e exercício da docência na educação superior. E organizada em programas Lato 

Sensu de Aperfeiçoamento e Especialização e em programas Stricto Sensu de Mestrado Acadêmico, 

Mestrado Profissional e Doutorado. Sendo estruturados por área(s) de concentração e com linhas de 

pesquisa. E submetida à regulamentação específica definida pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação. 

 

 

 
2.  ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA 
 
2.1 Organização Didático-Pedagógica 
 
A Organização Didática-Pedagógica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Amazonas organiza os procedimentos didático-pedagógicos, relativos ao processo educacional do 

Instituto. É prevista na Lei Nº 9.394 de 20/12/1996, no Decreto Nº 5.154, de 23 de julho de 2004 e na 

Lei Nº 11.892 de 29/12/2008.  

 

Foi instituída pela Resolução Nº 28-CONSUP/IFAM, de 22 de agosto de 2012, a partir do processo Nº. 

23042.001237/2011-88, de 20 de outubro de 2011, que trata do Regulamento da Organização Didático-

Acadêmica do Instituto Federal do Amazonas; na deliberação na 11ª Reunião Ordinária do Conselho 

Superior em sessão realizada no dia 5 de julho de 2012, para a realização de reunião extraordinária 

específica, para tratar da matéria; no trabalho da Comissão Revisora constituída pela Resolução Nº. 

19-CONSUP/IFAM, de 5 de julho de 2012; na Convocação dos Conselheiros para a realização da 7ª 

reunião extraordinária, através dos Ofícios-Circulares Nº. 05/CONSUP/IFAM, de 06/08/2012 e 06-

CONSUP/IFAM, de 10/08/2012, respectivamente; no Parecer Favorável da relatoria sobre a matéria, e 

na decisão por unanimidade de votos pelos demais Conselheiros, em sessão realizada no dia 16 de 
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agosto de 2012; além do disposto no item VI, do art. 10 da Portaria Nº. 373-GR/IFAM, de 31 de agosto 

de 2009, DOU de 1º de setembro de 2009. 

 
 
2.1.1 Perfil do Egresso 
 

Considerando que a sociedade contemporânea caracteriza-se pela dinamicidade e por constantes 

transformações técnicas, o perfil profissional do egresso deve ser estabelecido de forma que o aluno 

possa construir um conjunto de competências que possibilitem compreender a sociedade que ele está 

inserido, conhecer as formas de produção e interferir no processo produtivo, adquirindo habilidades que 

o capacitem para o exercício da reflexão, da crítica, do estudo e da criatividade.  

 
 
2.1.2 Seleção de Conteúdos 

 
No IFAM, o processo de ensino e aprendizagem deve possibilitar ao educando uma formação integral, 

em que sejam desenvolvidas potencialidades focadas no mundo do trabalho e no exercício da 

cidadania, que está normatizado pela Organização Acadêmica do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM, conforme os princípios e orientações contidos na Lei Nº 

9.394, de 20/12/1996, no Decreto Nº 5.154, de 23/7/2004, e na Lei Nº 11.892, de 29/12/2008.  

 

O processo educativo-escolar no IFAM, estruturado por meio de seus currículos e programas, 

fundamenta-se em bases filosóficas, epistemológicas, socioculturais, legais e metodológicas, definidas 

no seu Projeto Político Institucional. E tem como objetivo formar profissionais para o domínio teórico-

prático, em conformidade com a legislação educacional, de modo a oportunizar a construção de 

saberes e tecnologias necessários à sociedade, integrando trabalho, ciência, cultura e tecnologia.  

 

A Extensão é o processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa, viabilizando 

ações transformadoras entre o Instituto e a sociedade e tem como objetivos a integração de práticas de 

mediação entre o ensino e a pesquisa; promover a relação teórica-prática, constituindo-se num 

processo de interação entre a pesquisa e a realidade social; colaborar na transformação da sociedade, 

por intermédio de formas diretas de atuação; estabelecer mecanismos que viabilizem a relação 

interinstitucional.  

 

Os cursos de extensão serão oferecidos com o propósito de construir e difundir conhecimentos 

tecnológicos, pedagógicos, culturais e técnico-científicos nas comunidades com as quais o IFAM se 
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relaciona. As atividades de extensão poderão ocorrer na forma de serviços, programas, projetos, 

atividades culturais, consultorias, cursos, treinamentos, assessorias, transferência de tecnologias, 

estágios e empregos, visitas técnicas e gerenciais, acompanhamento de egressos, produção e 

publicação científica ou acadêmica, entre outras ações similares, visando à integração do IFAM com os 

diversos segmentos da sociedade. Sendo as mesmas objeto de regulamentação específica a ser 

definida pela Pró-Reitoria de Extensão em consonância com as decisões do Fórum de Pró-Reitores de 

Extensão e depois de ouvidos os setores competentes dos campi.  

 

As atividades de pesquisa e inovação são objeto de regulamentação específica definida pela Pró-

Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação em consonância com as decisões dos colegiados 

envolvidos. A pesquisa no IFAM tem como finalidade a produção, o aprofundamento, a ampliação e a 

aplicação do conhecimento, devendo ser desenvolvida como atividade indissociável do ensino e da 

extensão e necessariamente vinculada à produção científica ou tecnológica e à inovação.  

Sendo consideradas atividades de pesquisa as ações executadas com o objetivo assimilar 

conhecimento do estado da arte de determinada área científica e de produzir conhecimento que 

contribua para o avanço de área científica. Poderá ser desenvolvida nas seguintes categorias de 

pesquisa básica ou como pesquisa aplicada.  A primeira é constituída pelo estudo teórico e/ou 

experimental que visa contribuir de forma original e incremental para a compreensão dos fatos, 

fenômenos observáveis ou teorias, com clara indicação de sua aplicabilidade futura. A segunda, é 

constituída pela atividade de prática, ou seja, procura determinar os possíveis usos para as 

descobertas da pesquisa básica ou para definir novos métodos ou maneiras de alcançar objetivo 

específico.  

 
  
2.1.3 Princípios Metodológicos 
 
Ao definirmos os princípios filosóficos e teórico-metodológicos a serem adotados como componentes 

balizadores de nossa prática educativa, é preciso termos em conta que somos uma instituição de 

educação, focada na promoção de processos geradores de ciência e tecnologias.  

 

Neste sentido, importa-nos considerar a concepção sistêmica de educação mencionada e acolhida no 

Plano de Desenvolvimento Educacional - PDE (MEC, 2007), articulando-a uma concepção mais rica e 

transformada da ciência que propicie o imprescindível diálogo entre objeto e sujeito, entre 

antropossociologia e ciências naturais. Com essa articulação, à luz do documento do PDE, podemos 

chegar a uma virtuosa e indissociável combinação entre o ensino de ciências naturais, humanidades 
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(incluindo Filosofia e Sociologia) e a educação profissional e tecnológica, viabilizando-se a reposição o 

debate da politecnia em novas bases, na perspectiva “da superação da oposição entre o propedêutico 

e o profissionalizante”, possibilitando o rompimento com o ensino de viés mecanicista e objetivante 

(MEC, 2007, p. 33).  

 

Da compreensão da perspectiva teórico-metodológica, surge a possibilidade de um corolário ordenador 

que se vincula à educação enquanto face de um processo que se desenvolve dialeticamente, visando à 

construção da autonomia implicada na “formação de indivíduos capazes de assumir uma postura crítica 

e criativa frente ao mundo” (MEC, op. cit. p. 5), incluindo-se aí a abrangência das formas como as 

relações sociais são produzidas e as condições concretas de existência são construídas, a partir destas 

relações. E, neste plano de contextualização teórico-metodológica, pretende-se que nossa opção de 

tendência mais viável e aproximada de uma coerência com os pressupostos estabelecidos numa 

perspectiva promotora de processos tecnológicos voltados para a transformação da sociedade, bem 

como para a emancipação dos seres humanos, seja baseada na Pedagogia Crítico-Social dos 

Conteúdos ou Pedagogia Histórico-Crítica.  

 

A eleição desta proposta de abordagem, enquanto orientadora de nossas práticas educativas, implica 

no empenho focado na compreensão da questão educacional baseada no desenvolvimento histórico 

objetivo, de forma a contribuir para a formação da cidadania, sob as condições da criticidade que leva 

ao comprometimento político, em condições histórico-sociais determinadas.  

 

 
2.1.4 Avaliação 
 
Neste contexto, a avaliação do rendimento acadêmico será contínua e cumulativa, com prevalência dos 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos, e será feita por componente curricular/disciplina, 

abrangendo, simultaneamente, os aspectos de frequência e de aproveitamento de conhecimentos.  

 

A avaliação dos aspectos qualitativos compreende o diagnóstico e a orientação e reorientação do 

processo ensino e aprendizagem, visando ao aprofundamento dos conhecimentos, à aquisição e 

desenvolvimento de habilidades e atitudes pelos discentes e à ressignificação do trabalho pedagógico.  

 

A sistemática avaliativa do IFAM compreende avaliação diagnóstica, formativa e somativa, estabelecida 

previamente nos Planos e Projetos Pedagógicos de Curso e nos Planos de Ensino. A diagnóstica 
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ocorre no início e no decorrer de cada série/módulo/período letivo e estabelecida previamente nos 

Planos de Ensino e as demais no decorrer do processo educativo.  

 

A avaliação da aprendizagem deve ocorrer de modo a possibilitar ao discente o desenvolvimento da 

pesquisa, da atitude reflexiva, da criatividade e de sua plena formação. E possui como parâmetros os 

princípios e finalidades do Projeto Político-Pedagógico Institucional, dos Planos e Projetos Pedagógicos 

de Curso e dos Planos de Ensino.  

 

Os critérios de avaliação da aprendizagem serão estabelecidos pelos professores nos Planos de 

Ensino e deverão ser discutidos com os discentes no início do semestre letivo, destacando-se o 

desenvolvimento: do raciocínio; do senso crítico; da capacidade de relacionar conceitos e fatos; de 

associar causa e efeito; de analisar e tomar decisões; de inferir e de síntese.  

 

A Avaliação da Aprendizagem é diversificada, podendo ser realizada, dentre outros instrumentos, por 

meio de: provas escritas; trabalhos individuais ou em equipe; – exercícios orais ou escritos; artigos 

técnico-científicos; produtos e processos; pesquisa de campo, elaboração e execução de projetos; 

oficinas pedagógicas; aulas práticas laboratoriais; seminários e auto avaliação. Sendo sua natureza 

também poderá variar, pois pode ser teórica, prática ou a combinação das duas formas, utilizando-se 

quantos instrumentos forem necessários ao processo ensino e aprendizagem, estabelecidos nos 

Planos de Ensino, respeitando-se por disciplina a aplicação mínima de: 02 (dois) instrumentos 

avaliativos, sendo 01 (um) escrito por etapa para o Ensino Médio, nas Formas Integrada e 

Concomitante; 03 (três) instrumentos avaliativos, sendo 01 (um) escrito por módulo letivo, para o 

Ensino Médio na Forma Subsequente; 02 (dois) instrumentos avaliativos, sendo 01 (um) escrito por 

período letivo, para o Ensino de Graduação.  

 

Na modalidade EAD, o processo de avaliação da aprendizagem é contínuo, numa dinâmica interativa, 

envolvendo todas as atividades propostas no Ambiente Virtual de Aprendizagem e nos encontros 

presenciais. Cabendo ao professor deverá informar o resultado de cada avaliação, postando no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem o instrumento de avaliação presencial com seu respectivo gabarito.  

 
 
2.1.5 Práticas Pedagógicas Inovadoras 
 
Ao longo do período de 2014-2018, verifica-se a necessidade de ruptura de práticas pedagógicas que, 

ainda, são utilizadas no IFAM e que já não dão conta de manter os currículos dos cursos atualizados 
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frente às novas demandas dos discentes, assim como da própria sociedade. Pensando nisso, 

pretendemos colocar em práticas algumas ações que possam contribuir para mudar essa realidade, 

tais como: 

 

A instalação e consolidação de Fóruns de discussão da Formação Profissional dos currículos dos 

cursos por Eixo Tecnológico numa perspectiva intercampi, ou seja, com a participação dos campi 

envolvidos no respectivo Eixo;  

 

Institucionalização do Núcleo Docente Estruturante da Formação Geral do currículo integrado na 

perspectiva intercampi em contínua interlocução com os Fóruns de discussão dos cursos por Eixo 

Tecnológico; 

 

Nuclear os conhecimentos do currículo integrado (Formação Geral e Formação Profissional) numa 

base não disciplinar, mas por projetos interdisciplinares. 

 
 
2.1.6 Políticas de Estágio 
 
A política de estágio do IFAM é composta por um conjunto de atividades de aprendizagem profissional, 

social e cultural, proporcionadas aos estudantes pela participação em situações reais de vida e de 

trabalho, direcionadas à consolidação dos desempenhos profissionais desejados inerentes ao perfil 

profissional, sob responsabilidade e coordenação de cada Campus do IFAM, com regulamentação 

própria, respeitada a legislação vigente. 

 

Assim, a prática profissional passa a ser desenvolvida nos cursos do IFAM por meio das seguintes 

atividades, conforme determinarem os Planos e Projetos Pedagógicos de Curso: estágio 

supervisionado obrigatório; projeto de conclusão de curso técnico (PCCT); trabalho de conclusão de 

curso (TCC) ou atividades complementares.  

 

O discente dos Cursos Técnicos de Nível Médio nas Formas Integrada, Concomitante e Subsequente, 

inclusive nas Modalidades de Educação de Jovens e Adultos e na Educação a Distância, conforme 

previsto nos Planos de Curso, cumprem carga horária do Estágio Supervisionado Obrigatório ou do 

Projeto de Conclusão de Curso Técnico para o cumprimento de sua prática profissional mínima. Já 

para os discentes dos cursos da educação superior, a prática profissional será cumprida conforme se 

estabelece nas legislações específicas e nos Projetos Pedagógicos de Curso correspondentes. 
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2.1.6.1 Prática Profissional - Estágio Supervisionado Obrigatório  
 
O Estágio é o ato educativo escolar supervisionado obrigatório, desenvolvido no ambiente de trabalho, 

que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino 

regular em instituições de educação superior, de educação profissional e nas modalidades profissionais 

de educação de Jovens e Adultos e Educação a Distância. Ele integra o itinerário formativo do 

educando e visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a 

contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e o mundo 

do trabalho.  

 

O Estágio Supervisionado Obrigatório é regido por regulamento aprovado pelo Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (CONSEPE) do IFAM, atendidas as disposições das Pró-Reitorias de Ensino, 

Pesquisa e Extensão. Quanto a sua obrigatoriedade, carga-horária e atividades a serem desenvolvidas 

no Estágio, estes são determinadas de acordo com a natureza da formação profissional, e o 

estabelecido nos Planos de Curso, Projetos Pedagógicos de Curso e nas disposições legais, sendo a 

diplomação realizada somente após a conclusão e aprovação no Estágio Supervisionado Obrigatório, 

quando este estiver previsto.  

 

O Projeto de Conclusão de Curso Técnico (PCCT) envolve a construção de um projeto, seu 

desenvolvimento e sistematização dos resultados sob a forma de um relatório científico de acordo com 

as normas da ABNT. Sua elaboração constitui-se numa atividade acadêmica que objetiva a aplicação e 

a ampliação do conhecimento sobre um objeto de estudo relacionado à profissão, a ser realizada 

mediante orientação, acompanhamento e avaliação docente.  

Com isso, visa proporcionar experiências práticas específicas aos discentes, tendo em vista a 

integração com o mundo do trabalho e o convívio sócio profissional. Envolve a execução e o 

desenvolvimento de práticas pelo discente na própria Instituição e/ou em instituições parceiras. Possui 

suas normas de desenvolvimento estabelecidas em regulamento próprio, aprovado pelo Conselho de 

Ensino Pesquisa e Extensão.  

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) consiste na sistematização dos resultados do Projeto 

correspondente, desenvolvido mediante orientação, acompanhamento e avaliação docente, conforme 

estabelecido no Projeto Pedagógico do Curso de Graduação. Podendo ser de produção acadêmica, 

resultante de pesquisa científica sobre um determinado objeto, ato, fato ou fenômeno da realidade ou 

da produção técnica ou tecnológica, visando à aplicabilidade nos diversos campos do saber, com 
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atendimento aos padrões técnicos de intervenção. São regidos por regulamento próprio, aprovado pelo 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 
 
2.1.6.2 Atividades Complementares  
 
As atividades complementares constituem-se de experiências educativas que visam à ampliação do 

universo cultural dos discentes e ao desenvolvimento da sua capacidade de produzir significados e 

interpretações sobre as questões sociais, de modo a potencializar a qualidade da ação educativa. 

Sendo consideradas como atividades complementares as experiências adquiridas pelos discentes, 

durante o curso, em espaços educacionais diversos, pelas diferentes tecnologias, no espaço da 

produção, no campo científico e no campo da vivência social. Elas integram o currículo dos Cursos de 

Graduação, como requisitos curriculares suplementares de livre escolha, com carga horária mínima 

estabelecida no Projeto Pedagógico do Curso. 

 
 
2.2 Ofertas de Cursos e Programas 
 
O IFAM apresenta a seguir relação dos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio nas 

modalidades integrada, concomitante e subsequente. Cursos de Graduação envolvendo as 

tecnologias, licenciaturas e bacharelados e Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu que serão ofertados 

no horizonte de 05 (cinco) anos. Observa-se um significativo incremento de cursos e vagas necessários 

a ampliação de vagas no IFAM no período em cumprimento ao estabelecido quando da sua 

institucionalidade, incluindo o cronograma de expansão na vigência do PDI conforme detalhamento a 

seguir: 

 
 
2.2.1 Educação Profissional Técnica de Nível Médio 
 

 
 

CAMPUS 
NOME DO CURSO 

HABILITAÇÃO 
/MODALIDADE 

MATRÍCULAS TURNO 

PERÍODO 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANAUS CENTRO 

Informática Integrado 40 Diurno X X X X X 

Edificações Integrado 40 Diurno X X X X X 

Química Integrado 40 Diurno X X X X X 

Eletrotécnica Integrado 40 Diurno X X X X X 

Mecânica Integrado 40 Diurno X X X X X 

Informática Subsequente 40 Noturno X X X X X 

Edificações Subsequente 40 Noturno X X X X X 

Química Subsequente 40 Noturno X X X X X 

Eletrotécnica Subsequente 40 Noturno X X X X X 

Mecânica Subsequente 40 Noturno X X X X X 

Meio Ambiente Subsequente 40 Noturno X X X X X 

Segurança do Trabalho Subsequente 40 Noturno X X X X X 

Edificações Integrado/PROEJA 40 Noturno X X X X X 

Mecânica Integrado/PROEJA 40 Noturno X X X X X 

Informática para Internet Subsequente 40 Vespertino  X    
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Programação de Aplicativos 
Móveis  

Subsequente 40 Noturno   
X   

Guia de Turismo Subsequente 40 Noturno   X   

Florestas Subsequente 40 Vespertino    X  

Refrigeração e Climatização Subsequente 40 Vespertino   X   

Plástico Subsequente 40 Noturno  X    

Manutenção Automotiva Subsequente 40 Vespertino    X  

Metrologia Subsequente 40 Noturno   X   

Desenho de Construção Civil Subsequente 40 Noturno  X    

Agrimensura Subsequente 40 Vespertino    X  

Biotecnologia Subsequente 40 Vespertino    X  

Biocombustíveis, Petróleo e Gás 
Natural 

Subsequente 40 Noturno 
  X   

 
 
 
 
 
MANAUS DISTRITO 
INDUSTRIAL 

Eletrônica Integrado 40 Diurno X X X X X 

Mecatrônica  Integrado 40 Diurno X X X X X 

Eletrônica Integrado/PROEJA 40 Noturno X     

Logística  Integrado/PROEJA 40 Noturno X X X X X 

Eletrônica Subsequente 40 Noturno X X X X X 

Automação Industrial Subsequente 40 Noturno X X X X X 

Logística Subsequente 40 Noturno X X X X X 

Mecatrônica Concomitante 40 Matutino X     

Eletrônica Concomitante 40 Matutino X     

Logística Concomitante 40 Vespertino X     

 
 
 
 
 
 
 
MANAUS ZONA 
LESTE 

Agropecuária Integrado 40 Diurno X X X X X 

Informática Integrado 40 Diurno X X X X X 

Administração Integrado 40 Diurno X X X X X 

Mecatrônica Integrado 40 Noturno    X  

Zootecnia Integrado 40 Diurno    X  

Contabilidade Integrado 40 Diurno    X  

Logística Integrado 40 Diurno    X  

Informática para Internet Subsequente 40 Noturno X  X  X 

Administração Subsequente 40 Noturno X  X  X 

Secretariado Subsequente 40 Noturno X  X  X 

Recursos Pesqueiros Subsequente 40 Noturno X  X  X 

Florestas Subsequente 40 Noturno X  X  X 

Manutenção e Suporte em 
Informática 

Subsequente 40 Noturno   X  X 

Vendas Subsequente 40 Noturno  X  X  

Logística Subsequente 40 Noturno  X  X  

Agroecologia  Subsequente 40 Noturno  X  X  

Fruticultura Subsequente 40 Noturno  X  X  

Segurança do Trabalho Subsequente 40 Noturno    X  

Topografia Subsequente 40 Noturno  X  X  

Edificações Subsequente 40 Noturno     X 

Laboratório de Biologia e 
Química 

Subsequente 40 Noturno     X 

Jurídico Subsequente 40 Noturno   X   

Biotecnologia Subsequente 40 Noturno   X   

 
 
 
PRESIDENTE 
FIGUEIREDO 

Mecânica Integrado 40 Diurno X  X  X 

Eletrotécnica Integrado 40 Diurno X X X X X 

Agroecologia Integrado 40 Diurno X X X X X 

Eletrotécnica Subsequente 80 Noturno X X X X X 

Administração Subsequente 80 Noturno X X X X X 

Recursos Pesqueiros Subsequente 80 Noturno X X X X X 

Meio Ambiente Integrado/PROEJA 40 Noturno X X X X X 

Comércio Integrado/PROEJA 40 Noturno X X X X X 

Eventos Integrado/PROEJA 40 Noturno X X X X X 

Guia de Turismo Integrado/PROEJA 40 Noturno X X X X X 

 
 
 
 
SÃO GABRIEL DA 
CACHOEIRA 

Administração Integrado 40 Diurno X X X X X 

Agropecuária Integrado 40 Diurno X X X X X 

Meio Ambiente Integrado 30 Diurno X X X X X 

Informática Integrado 40 Diurno X X X X X 

Administração Subsequente  80 Noturno X X X X X 

Informática Subsequente  80 Noturno X X X X X 

Enfermagem Subsequente 80 Noturno X X X X X 

Agente Comunitário de Saúde Subsequente 80 Noturno X X X X X 

Secretaria Escolar. Subsequente 80 Noturno X X X X X 

Administração Integrado/PROEJA 40 Noturno X X X X X 

 
 
 

Administração Integrado 40 Diurno X X X X X 

Agropecuária Integrado 40 Diurno X X X X X 

Informática Integrado 40 Diurno X X X X X 
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LÁBREA 

Secretariado Integrado/PROEJA 25 Noturno X X X X X 

Informática Integrado/PROEJA 25 Noturno X X X X X 

Administração Subsequente 80 Noturno X X X X X 

Manutenção e Suporte em 
Informática 

Subsequente 80 Noturno X X X X X 

Secretariado Subsequente 80 Noturno X X X X X 

Florestas Subsequente 160 Noturno X X X X X 

Recursos pesqueiros Subsequente 160 Noturno X X X X X 

Agroindústria Subsequente 80 Matutino X X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COARI 

Informática  Integrado  40 Matutino  X X X X X 

Manutenção e Suporte em 
Informática 

Integrado 40 Matutino X X X X X 

Edificações  Integrado 40 Matutino X X X X X 

Administração  Integrado 40 Matutino X X X X X 

Administração  Integrado/PROEJA 40 Noturno X X X X X 

Manutenção e Suporte em 
Informática  

Integrado/PROEJA 40 Noturno X X X X X 

Secretaria Escolar Integrado/PROEJA 40 Noturno  X X X X 

Meio Ambiente Integrado/PROEJA 40 Noturno X X X X X 

Manutenção e suporte em 
Informática 

Subsequente 40 Vespertino / 
Matutino / 
Noturno 

X X X X X 

Informática  Subsequente  40 Vespertino / 
Matutino / 
Noturno 

X X X X X 

Administração  Subsequente  40 Vespertino / 
Matutino / 
Noturno 

X X X X X 

Meio Ambiente  Subsequente  40 Vespertino / 
Matutino / 
Noturno 

X X X X X 

Edificações  Subsequente  40 Vespertino / 
Matutino / 
Noturno 

X X X X X 

Recursos Pesqueiros  Subsequente  40 Vespertino / 
Matutino / 
Noturno 

X X X X X 

Agente Comunitário de Saúde  Subsequente  40 Vespertino / 
Matutino / 
Noturno 

X X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
MAUÉS  

Agropecuária Integrado 40 Diurno X X X X  

Rede de computadores. Integrado 40 Diurno X X X X  

Agroecologia Integrado 40 Diurno X X X X  

Secretariado Integrado 40 Diurno  X X X X 

Recursos Pesqueiros Integrado 40 Diurno  X X X X 

Administração Integrado 40 Diurno  X X X X 

Administração Integrado/PROEJA 40 Noturno X X X X X 

Informática Integrado/PROEJA 40 Noturno X X X X X 

Recursos Pesqueiros Subsequente 40 Noturno X X X X  

Meio Ambiente Subsequente 40 Noturno X X X X  

Segurança no Trabalho Subsequente 40 Noturno X X X X  

Agroecologia Subsequente 40 Noturno X X X X  

Enfermagem Subsequente 40 Noturno   X X X 

Administração Subsequente 40 Noturno   X X X 

Informática Subsequente 40 Noturno   X X X 

 
 
 
 
 
 
PARINTINS 

Informática Integrado 40 Diurno X X X X X 

Informática para Internet Integrado 40 Diurno X X X X X 

Administração Integrado 40 Diurno X X X X X 

Agropecuária Integrado 40 Diurno X X X X X 

Meio Ambiente Subsequente 40 Noturno X X X   

Informática Subsequente 40 Noturno X X    

Recursos Pesqueiros Subsequente 40 Noturno X X X X X 

Informática para Internet Subsequente 40 Noturno   X X X 

Administração Subsequente 40 Noturno X X X X X 

Serviço Público Subsequente 40 Noturno    X X 

Florestas Subsequente 40 Noturno   X X X 

Agroecologia Subsequente 40 Noturno  X    

Redes de Computadores Subsequente/EaD 40 Vespertino  X    

Agente Comunitário de Saúde Subsequente/EaD 40 Noturno   X   

Secretaria escolar Subsequente/EaD 40 Noturno  X  X  

Processamento do Pescado Subsequente/EaD 40 Vespertino   X X  

 
 

Meio Ambiente  Integrado 40 Diurno X X X X X 

Agropecuária  Integrado 40 Diurno X X X X X 
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TABATINGA 

Administração Integrado 40 Diurno X X X X X 

Informática  Integrado 40 Diurno X X X X X 

Agropecuária  
Integrado/ PROEJA 
Indígena 

40 Noturno 
 X X X X 

Meio Ambiente Subsequente Subsequente 40 Noturno X X X X X 

Agropecuária Subsequente Subsequente 40 Noturno X X X X X 

Administração Subsequente Subsequente 40 Noturno X X X X X 

Informática Subsequente Subsequente 40 Noturno X X X X X 

Recursos Pesqueiros  Subsequente 40 Noturno X X X X X 

Redes de computadores Subsequente 40 Noturno X X X X X 

Agente comunitário de saúde  Subsequente 40 Noturno  X X X X 

Hospedagem  Subsequente 40 Noturno X X X X X 

Contabilidade  Subsequente 40 Noturno X X X X X 

Eventos  Subsequente 40 Noturno X X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUMAITÁ 

Agropecuária Integrado 40 Diurno X X X X X 

Informática Integrado 40 Diurno X X X X X 

Administração Integrado 40 Diurno X X X X X 

Mecatrônica Integrado 40 Noturno    X  

Zootecnia Integrado 40 Diurno    X  

Contabilidade Integrado 40 Diurno    X  

Logística Integrado 40 Diurno    X  

Informática para Internet Subsequente 40 Noturno X  X  X 

Administração Subsequente 40 Noturno X  X  X 

Secretariado Subsequente 40 Noturno X  X  X 

Recursos Pesqueiros Subsequente 40 Noturno X  X  X 

Florestas Subsequente 40 Noturno X  X  X 

Manutenção e Suporte em 
Informática 

Subsequente 40 Noturno   X  X 

Vendas Subsequente 40 Noturno  X  X  

Logística Subsequente 40 Noturno  X  X  

Agroecologia  Subsequente 40 Noturno  X  X  

Fruticultura Subsequente 40 Noturno  X  X  

Segurança do Trabalho Subsequente 40 Noturno    X  

Topografia Subsequente 40 Noturno  X  X  

Edificações Subsequente 40 Noturno     X 

Laboratório de Biologia e 
Química 

Subsequente 40 Noturno     X 

Jurídico Subsequente 40 Noturno   X   

Biotecnologia Subsequente 40 Noturno   X   

 
 
 
 
ITACOATIARA 

Agronegócio Integrado 40 Diurno   X X X 

Informática Integrado 40 Diurno   X X X 

Administração Integrado 40 Diurno   X X X 

Administração Integrado/PROEJA 40 Noturno  X  X  

Administração Subsequente 40 Noturno X X X X X 

Informática Subsequente 40 Noturno X X X X X 

Contabilidade Subsequente 40 Noturno X X X X X 

Agronegócio Subsequente 40 Noturno X X X X X 

Meio Ambiente Subsequente 40 Noturno X X X X X 

 
 
 
TEFÉ 

Informática Integrado 40 Diurno X X X X X 

Administração Integrado 40 Diurno X X X X X 

Agropecuária Integrado 40 Diurno   X X X 

Recursos Pesqueiros Integrado 40 Diurno   X X X 

Contabilidade Subsequente 40 Noturno X X X X X 

Informática Subsequente 40 Noturno X X X X X 

Administração Subsequente 40 Noturno X X X X X 

 
 
 
 
EIRUNEPÉ 

Informática Integrado 40 Diurno X X X X X 

Administração Integrado 40 Diurno X X X X X 

Agronegócio Integrado 40 Diurno   X X X 

Contabilidade Integrado 40 Diurno   X X X 

Administração Integrado/PROEJA 40 Noturno   X X X 

Informática Subsequente 40 Noturno X X X X X 

Administração Subsequente 40 Noturno X X X X X 

Agronegócio Subsequente 40 Noturno   X X X 

Contabilidade Subsequente 40 Noturno   X X X 

 
 
MANACAPURU 

Informática Integrado 40 Diurno  X X X X 

Administração Integrado 40 Diurno  X X X X 

Agropecuária Subsequente 40 Noturno X X X X X 

Recursos Pesqueiros Subsequente 40 Noturno X X X X X 

 

Figura 03 – Quadro Evolutivo de oferta de Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 
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2.2.2 Graduação 
 

Pensar a visão de futuro no que diz respeito à Graduação no IFAM, passa pela implementação de ações no 

horizonte 2014-2018, cujas previsões encontram-se listadas na Figura 04 a seguir. 

 
  

CAMPUS NOME DO CURSO 
HABILITAÇÃO 
/MODALIDADE 

MATRÍCULAS TURNO 

PERÍODO 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

 
 
 
 
 
 
 
 
MANAUS CENTRO 

Comunicação Bacharelado 40 Vespertino   X X X 

Engenharia de Alimentos Bacharelado 40 Vespertino   X X X 

Engenharia Química Bacharelado 40 Vespertino   X X X 

Engenharia Civil Bacharelado 40 Noturno   X X X 

Engenharia Mecânica Bacharelado 40 Noturno   X X X 

Química Bacharelado 40 Noturno   X X X 

Arquitetura Bacharelado 40 Noturno   X X X 

Física Licenciatura 40 Noturno   X X X 

Matemática Licenciatura 40 Noturno   X X X 

Química Licenciatura 40 Noturno   X X X 

Biologia Licenciatura 40 Noturno   X X X 

Geoprocessamento Tecnologia 40 Vespertino   X X X 

Redes de Computadores Tecnologia 40 Vespertino X X X X X 

Gestão Ambiental Tecnologia 40 Vespertino    X X 

Clima e Meio Ambiente Tecnologia 40 Vespertino   X X X 

Construção de Edifícios Tecnologia 40 Noturno X X X X X 

Produção Publicitaria Tecnologia 40 Vesp./Not. X X X X X 

 
 
MANAUS DISTRITO 
INDUSTRIAL 

Eletrônica Industrial  Tecnologia 40 Noturno  X X X X 

Mecatrônica Industrial  Tecnologia 40 Noturno  X X X X 

Sistema de 
Telecomunicações 

Tecnologia 40 Noturno 
 

X X X X 

Engenharia de Controle e 
Automação  

Bacharelado 40 Diurno 
X 

X X X X 

Logística  Tecnologia 40 Noturno  X X X X 

Engenharia Elétrica  Bacharelado 40 Diurno  X X X X 

Engenharia da Produção  Bacharelado 40 Diurno  X X X X 

 
 
MANAUS ZONA 
LESTE 

Medicina Veterinária Bacharelado 40 Integral X X X X X 

Engenharia Florestal  Bacharelado 40 Integral  X X X X 

Aquicultura  Tecnologia 40 Matutino  X X X X 

Agroecologia  Tecnologia 40 Integral X X X X X 

Ciências Agrárias Licenciatura 40 Matutino  X X X X 

Agronomia  Bacharelado 40 Diurno    X X 

 
PRESIDENTE 
FIGUEIREDO 

Ciências da Informação   Bacharelado 40 Diurno    X X 

Biologia Licenciatura 30 Noturno   X X X 

Engenharia de Pesca Bacharelado 30 Diurno    X X 

 
 
SÃO GABRIEL DA 
CACHOEIRA 

Informática  Bacharelado 40 Noturno X X X X X 

Enfermagem  Bacharelado 40 Noturno X X X X X 

Administração  Bacharelado 40 Noturno X X X X X 

Licenciatura Intercultural 
Indígena em Ensino de Física 

Licenciatura 40 Noturno X X X X X 

 
 
 
 
LÁBREA 

Medicina Veterinária Bacharelado 40 Diurno     X 

Geografia Licenciatura  40 Diurno   X X X 

Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

 Tecnologia  40  Noturno   X X X 

Agronomia Bacharelado  40  Noturno    X X 

Administração Bacharelado  40  Noturno   X X X 

Pedagogia Licenciatura   40  Noturno   X X X 

Química Licenciatura   40  Noturno   X X X 

Física Licenciatura   40  Noturno   X X X 

 
COARI 

Informática  Licenciatura   40  Noturno   X X X 

Aquicultura  Tecnologia 40 Noturno   X X X 

Administração  Bacharelado 40 Noturno   X X X 

 
 
 
 
MAUÉS  

Gestão de Tecnologia da 
Informação 

Tecnologia 40 Noturno X X X X X 

Agroecologia Tecnologia 40 Noturno X X X X X 

Administração  Bacharelado – EaD  40 Noturno X X X X X 

Ciências Biológicas Licenciatura 40 Noturno  X X X  
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Agronegócio Tecnologia – EaD 40 Noturno  X X X  

Recurso Pesqueiro Tecnologia 40 Noturno   X X  

Turismo Tecnologia – EaD 40 Noturno   X X  

 
 
PARINTINS 

Segurança da Informação Tecnologia 40 Noturno     X 

Gestão Comercial Bacharelado 40 Noturno    X X 

Agronegócio Tecnologia 40 Noturno   X X X 

Informática Licenciatura – EaD 40 Noturno  X  X  
Ciências Naturais  Licenciatura – EaD 40 Vespertino  X  X X 

 
TABATINGA 

Aquicultura Tecnologia 40 Noturno  X X X X 

Licenciatura Intercultural 
Indígena - PROLIND 

Licenciatura 40 
Diurno 

  X X X 

Administração  Bacharelado 40 Noturno   X X X 

 
 
 
 
 
 
HUMAITÁ 

Biologia Licenciatura 30 Noturno   X   

História Licenciatura 30 Noturno   X   

Engenharia de Pesca Bacharelado 30 Diurno    X  

Medicina Veterinária Bacharelado 30 Diurno     X 

Geoprocessamento Tecnologia 30 Noturno    X  

Engenharia Florestal Bacharel 30 Diurno    X  

Informática Licenciatura 30 Noturno    X  

Fisioterapia Bacharelado 30 Diurno   X   

Engenharia de Produção Bacharelado 30 Noturno     X 

Logística Tecnologia 30 Noturno     X 

Artes Licenciatura 30 Noturno    X  

Agroecologia Bacharelado 30 Noturno     X 

 
ITACOATIARA 

Agronegócio Tecnologia 40 Diurno  X   X 

Contabilidade Bacharelado 40 Diurno   X  X 

 
TEFÉ 

Licenciatura Intercultural 
Indígena - PROLIND 

Licenciatura 40 
Diurno 

 X X X X 

Aquicultura Tecnologia 40 Noturno    X X 

Agronomia Bacharelado 40 Noturno     X 

 
EIRUNEPÉ 

Licenciatura Intercultural 
Indígena - PROLIND 

Licenciatura 40 
Diurno 

 X X X X 

Aquicultura Tecnologia 40 Noturno    X X 

 
MANACAPURU 

Aquicultura Tecnologia 40 Noturno    X X 

Agronomia Bacharelado 40 Noturno     X 

Agroindústria Tecnologia 40 Noturno     X 

Figura 04 – Quadro Evolutivo de oferta de Cursos de Graduação (tecnologias, licenciaturas e bacharelados). 

 
 
 
2.2.3 Programas Especiais de Formação Pedagógica 
 
2.2.3.1 Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica  
 

O PARFOR, na modalidade presencial é um Programa emergencial instituído para atender o disposto 

no artigo 11, inciso III do Decreto Nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009 e implantado em regime de 

colaboração entre a Capes, os estados, municípios o Distrito Federal e as Instituições de Educação 

Superior. 

 

O Programa fomenta a oferta de turmas especiais em cursos de: 

 

I. Licenciatura – para docentes ou tradutores intérpretes de Libras em exercício na rede pública da 

educação básica que não tenham formação superior ou que mesmo tendo essa formação se 

disponham a realizar curso de licenciatura na etapa/disciplina em que atua em sala de aula; 
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II. Segunda licenciatura – para professores licenciados que estejam em exercício há pelo menos três 

anos na rede pública de educação básica e que atuem em área distinta da sua formação inicial, ou 

para profissionais licenciados que atuam como tradutor intérprete de Libras na rede pública de 

Educação Básica; e 

 

III. Formação pedagógica – para docentes ou tradutores intérpretes de Libras graduados não 

licenciados que se encontram no exercício da docência na rede pública da educação básica. 

 

O objetivo do PARFOR é induzir e fomentar a oferta de educação superior, gratuita e de qualidade, 

para professores em exercício na rede pública de educação básica, para que estes profissionais 

possam obter a formação exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB e 

contribuam para a melhoria da qualidade da educação básica no País. 

 

Desta forma, o IFAM apresenta um plano de oferta de Cursos de Formação de Professores conforme 

obedecendo as seguintes orientações: 

 
I. Oferecer os cursos de Complementação Pedagógica nas Licenciaturas em Física, Química, 

Ciências Biológicas e Matemática para o CMC e todas as unidades do interior; 
II. Oferecer a 1ª. Licenciatura em Libras e também o Ensino de Informática no CMC; 

III. Continuar oferecendo a 2ª. Licenciatura em Física, Química, Ciências Biológicas e Matemática 
no Campus Manaus Centro. 
 
 
 

2.2.3.2 Plano Nacional de Formação de Professores Indígenas  
 
O PROLIND é um programa de apoio à formação superior de professores que atuam em escolas 

indígenas de educação básica. O objetivo é formar professores para a docência no ensino médio e nos 

anos finais do ensino fundamental das comunidades indígenas.  

 

O programa estimula o desenvolvimento de projetos de curso na área das Licenciaturas Interculturais 

em instituições de ensino superior públicas, federais e estaduais. 

 

A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) em articulação 

com os sistemas de ensino implementa políticas educacionais nas áreas de alfabetização e educação 

de jovens e adultos, educação ambiental, educação em direitos humanos, educação especial, do 

campo, escolar indígena, quilombola e educação para as relações étnico-raciais. O objetivo da SECADI 

é contribuir para o desenvolvimento inclusivo dos sistemas de ensino, voltado à valorização das 
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diferenças e da diversidade, à promoção da educação inclusiva, dos direitos humanos e da 

sustentabilidade socioambiental, visando à efetivação de políticas públicas transversais e intersetoriais. 

 

Para tanto foi planejada pelo IFAM um Plano de oferta de Cursos de Formação de Professores 

(PARFOR e PROLIND) conforme composição no Quadro XX obedecendo às orientações a seguir: 

 

 

 
 

CAMPUS 
NOME DO CURSO 

HABILITAÇÃO 
/MODALIDADE 

MATRÍCULAS TURNO 

PERÍODO 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANAUS CENTRO 
 

2ª. Licenciatura em Física – PARFOR  Licenciatura/PARFOR 40 Integral  X X X X 

2ª. Licenciatura em Ciências Biológicas 
– PARFOR 

Licenciatura/PARFOR 40 Integral 
 X X X X 

2ª. Licenciatura em Química – 
PARFOR 

Licenciatura/PARFOR 40 Integral 
 X X X X 

2ª. Licenciatura em Matemática – 
PARFOR 

Licenciatura/PARFOR 40 Integral 
 X X X X 

1ª. Licenciatura em Libras – PARFOR Licenciatura/PARFOR 40 Integral  X X X X 

1ª. Licenciatura em Ensino de 
Informática – PARFOR 

Licenciatura/PARFOR 40 Integral 
 X X X X 

Complementação Pedagógica no 
Ensino de Física – PARFOR 

Licenciatura/PARFOR 40 Integral 
 X X X X 

Complementação Pedagógica no 
Ensino de Ciências Biológicas – 
PARFOR 

Licenciatura/PARFOR 40 Integral 
 X X X X 

Complementação Pedagógica no 
Ensino de Química – PARFOR 

Licenciatura/PARFOR 40 Integral 
 X X X X 

 Complementação Pedagógica no 
Ensino de Matemática – PARFOR 

Licenciatura/PARFOR 40 Integral 
 X X X X 

SÃO GABRIEL DA 
CACHOEIRA 

Licenciatura Intercultural Indígena 
Licenciatura 40 Noturno X X X X X 

LÁBREA Licenciatura Intercultural Indígena Licenciatura 40 Diurno   X X X 

Libras Licenciatura/PARFOR 40 Noturno   X X X 

COARI Libras Licenciatura/PARFOR 40 Noturno   X X X 

 
MAUÉS  

Libras Licenciatura/PARFOR 40 Noturno   X X X 

2ª. Licenciatura em Matemática – 
PARFOR 

Licenciatura/PARFOR 40 Integral 
  X X X 

 
TABATINGA 

Libras Licenciatura/PARFOR 40 Noturno   X X X 

2ª. Licenciatura em Matemática – 
PARFOR 

Licenciatura/PARFOR 40 Integral 
 X X X X 

 
HUMAITÁ 

Libras Licenciatura/PARFOR 40 Noturno   X X X 

Licenciatura Intercultural Indígena Licenciatura 40 Diurno   X X X 

ITACOATIARA Libras Licenciatura/PARFOR 40 Noturno   X X X 

TEFÉ Licenciatura Intercultural Indígena Licenciatura 40 Diurno   X X X 

EIRUNEPÉ Licenciatura Intercultural Indígena Licenciatura 40 Diurno   X X X 

    
     Figura 05 – Quadro Evolutivo de oferta de Cursos de Graduação – Formação de Professores (PARFOR, PROLIND). 

 

 
2.2.4 Pós-Graduação Lato Sensu 
 

Os Programas de Pós-Graduação Lato Sensu, atuam no sentido de ofertar a sociedade Amazonense 

cursos de Especialização em diferentes áreas do conhecimento. No presente, estão sendo ofertados 

em curso de Especialização presencial em Tecnologia de Alimentos e três cursos de Especialização 

PROEJA a Distância em Educação do Campo, Educação Indígena e Formação para Indústria. 
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A Especialização em Tecnologia de Alimentos teve suas atividades iniciadas em fevereiro de 2014. 

Possui 35 alunos selecionados por meio de Edital, e terá duração de 15 meses, com término previsto 

para abril de 2015. 

 

A especialização PROEJA na modalidade a Distância é uma atividade da DPG/PRPPGI, desenvolvida 

em conjunto com a Diretoria de Ensino a Distância/Pró-reitora de Ensino-PROEN. 

 

Os cursos são ofertados em cinco diferentes Municípios onde possuem Unidades do IFAM, que 

possuem laboratórios de Informática/Polo de Ensino a Distância. A especialização PROEJA em 

Educação no Campo está sendo ofertada nos municípios de Tabatinga e Lábrea, a Especialização em 

Educação Indígena está sendo ofertada nos Campi Maués, São Gabriel da Cachoeira e Coari e a 

Especialização com Formação para a Indústria em Manaus no Campus do IFAM Manaus-Centro. 

 

No total a Especialização PROEJA atende a 200 (duzentos) alunos, distribuídos nos cinco municípios 

de atuação. O Público alvo são servidores públicos municipais e estaduais, que atuam na área de 

Educação/PROEJA em seus respectivos municípios. 

 

Por meio da oferta desta especialização na modalidade a Distância o IFAM, está oportunizando a 

capacitação de qualidade aos servidores da Educação municipal e Estadual em locais de difícil acesso, 

onde dificilmente haveria um curso desta natureza, contribuindo diretamente para melhoria da 

qualidade do Ensino. 

 

Pensar a visão de futuro no que diz respeito à Pós-Graduação no IFAM, passa pela implementação das 

da implantação de Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu conforme o quadro 06 a seguir. 

 

 

 
2.2.4.1 Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu 
 
 

 
 

CAMPUS 
NOME DO CURSO 

HABILITAÇÃO 
/MODALIDADE 

MATRÍCULAS TURNO 

PERÍODO 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

 
MANAUS CENTRO 

Educação Matemática Especialização Lato 
Sensu 

40 Vespertino 
 X X X X 

 
 
LÁBREA 

História e Cultura Africana 
e Afro-brasileira 

Lato Sensu 
40 Noturno   X X X 

Informática na Educação  Lato Sensu 40 Noturno   X X X 

Gestão Pública  Lato Sensu 40 Noturno   X X X 

Filosofia da Educação Lato Sensu 40 Noturno   X X X 

 
 
COARI 

Educação Musical Lato Sensu/EaD 40 Noturno  X X X X 

Filosofia da Educação Lato Sensu/EaD 40 Noturno   X X X 

História e Cultura Africana Lato Sensu/EaD 40 Noturno  X    
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e Afro-brasileira 

Informática na Educação  Lato Sensu/EaD 40 Noturno  X    

Gestão Pública  Lato Sensu/EaD 40 Noturno  X    

 
MAUÉS  

Educação Indígena 
/PROEJA 

Lato Sensu/EaD 40 Noturno  X    

Gestão Pública Lato Sensu/EaD 40 Noturno  X    

 
 
PARINTINS 

Gestão Pública Lato Sensu/EaD 40 Noturno     X 

Educação no 
Campo/PROEJA 

Lato Sensu/EaD 40 Noturno   
 

X X 

Metodologia do Ensino 
Superior 

Lato Sensu 40 Noturno  X X X  

 
TABATINGA 

Educação 
Indígena/PROEJA 

Lato Sensu/EaD 40 Noturno 
  X X X 

Especialização em Gestão Lato Sensu 40 Diurno   X X X 

Metodologia do Ensino e 
Aprendizagem 

Lato Sensu 40 Noturno   X  
 

 
 
 
 
 
HUMAITÁ 

Metodologia do Ensino 
Superior 

Lato Sensu 40 Noturno  X   X 

Metodologia do Ensino e 
Aprendizagem 

Lato Sensu 40 Noturno   X   

Gestão Escolar Lato Sensu 40 Noturno   X   

Matemática e Física Lato Sensu 40 Noturno      
Biologia e Química Lato Sensu 40 Noturno  X   X 

Agroecologia Lato Sensu 40 Noturno    X  
Informática Lato Sensu 40 Noturno    X  

Agronomia/Fitossanidade Lato Sensu 40 Noturno    X  
 
ITACOATIARA 

Gestão da tecnologia da 
informação  

Lato Sensu 40 Diurno 
 X X X X 

Metodologia do Ensino e 
Aprendizagem 

Lato Sensu 40 Noturno   X  
 

 
 
 
TEFÉ 

Educação do Campo Lato Sensu 40 Diurno    X X 

Gestão de Negócios Lato Sensu 40 Noturno    X X 

Análise e Desenvolvimento 
de sistemas 

Lato Sensu 
40 

Noturno 
   X X 

Agroecologia Lato Sensu 40 Noturno     X 

Gestão Pública Lato Sensu 40 Noturno     X 

 
EIRUNEPÉ 

Informática na Educação Lato Sensu 40 Diurno  X X X X 

Gestão Pública Lato Sensu 40 Noturno      

Gestão da Tecnologia da 
Informação 

Lato Sensu 
40 

Noturno 
   X X 

 

Figura 06 – Quadro Evolutivo de oferta de Cursos de Pós- Graduação Lato Sensu. 

 

 
2.2.5 Polos de EaD 
 
2.2.5.1 Políticas e práticas de Educação à Distância  
 
A educação a distância vem contribuindo para construção de novos paradigmas educacionais no 

sentido de conceber um sistema aberto de educação implicando processos transformadores que 

decorrem da experiência de cada um dos sujeitos da ação educativa. 

 

A educação a distância em ambientes virtuais permite romper com as distâncias espaço-temporais e 

viabiliza a interatividade, recursividade, múltiplas interferências, conexões e trajetórias, não se 

restringindo à disseminação de informações e tarefas inteiramente definidas a priori. 

 

As inovações tecnológicas trouxeram novas perspectivas para a educação a distância, devido às 
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facilidades de design e produção sofisticados, rápida emissão e distribuição de conteúdos, interação 

com informações, recursos e pessoas. 

 

Com o avanço das tecnologias de informação e comunicação, os institutos federais passam a oferecer 

cursos à distância através de recursos telemáticos os quais podem assumir distintas abordagens. No 

IFAM foi instituída a Diretoria de EaD detentora de atuação sistêmica e diretamente subordinada a Pró-

reitoria de Ensino. foi implantado o Núcleo Tecnológico de Educação a Distância – NUTEAD a fim de 

capacitar os servidores e criar condições de acessibilidades às diversas plataformas, bem como, traçar 

o programa de atendimento nessa modalidade de ensino. 

 

Os sistemas computacionais que permitem apresentar as informações de maneira organizada e no 

momento apropriado, desenvolver interações e elaborar produções, são denominados ambientes 

virtuais de colaboração e aprendizagem, constituídos a partir de um grupo de pessoas que utilizam 

software específicos para a comunicação à distância mediada pelas tecnologias do conhecimento. 

 

As interações entre pessoas e objetos de conhecimento são propiciadas pela mediação das 

tecnologias e de um professor orientador. As atividades se desenvolvem no tempo, ritmo de trabalho e 

espaço em que cada participante se localiza, de acordo com uma intencionalidade explícita e um 

planejamento que constitui a espinha dorsal das atividades a realizar, revisto e reelaborado 

continuamente no andamento das interações. 

 

Os recursos dos ambientes virtuais de colaboração e aprendizagem são basicamente os mesmos 

existentes na Internet (correio, fórum, bate-papo, conferência, banco de recursos etc.). Esses 

ambientes têm a vantagem de propiciar a gestão da informação segundo critérios pré-estabelecidos de 

organização definidos de acordo com as características de cada software e possuem bancos de 

informações representadas em diferentes mídias e interligadas por meio de conexões (links internos ou 

externos ao sistema). 

 

O gerenciamento desses ambientes diz respeito a diferentes aspectos, destacando-se a gestão das 

estratégias de comunicação e mobilização dos participantes, a gestão da participação dos alunos por 

meio do registro das produções, interações e caminhos percorridos, a gestão do apoio e orientação dos 

formadores aos alunos e a gestão da avaliação. 

 

As informações são selecionadas, organizadas e contextualizadas segundo as expectativas do grupo, 
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permitindo estabelecer múltiplas e mútuas relações e recursões, atribuindo-lhes um novo sentido que 

ultrapassa a compreensão individual. 

 

A educação a distância nessa abordagem relaciona-se diretamente com o desenvolvimento de uma 

cultura tecnológica que promova a atuação dos profissionais em ambientes virtuais. Trata-se de 

estruturar equipes interdisciplinares constituídas por educadores, profissionais de design, programação 

e desenvolvimento de ambientes computacionais para EaD, com competência na criação, 

gerenciamento e uso desses ambientes. 

 

No IFAM, a EaD promove o desenvolvimento do ensino com cursos da Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio, graduação e pós-graduação. Para tanto congrega os sistemas a seguir: Escola Técnica 

Aberta do Brasil; Profuncionários, Universidade Aberta do Brasil, SECADI e SETEC.   

 
2.2.5.2 Educação Profissional EaD 

 
CAMPUS/ 
CAMPUS 

EXPANSÃO/ 
POLOS 

NOME DO CURSO 
HABILITAÇÃO 
/MODALIDADE 

MATRÍCULAS 

PERÍODO 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

 
 
COARI 

Agente Comunitário de Saúde Subsequente Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec) X X    

Eventos Subsequente Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec) X X    

Multimeios Didáticos Subsequente Profuncionário X X    

Secretaria Escolar Subsequente Profuncionário X X    

HUMAITÁ Agropecuária Subsequente Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec) X X X   

Recursos Pesqueiros Subsequente Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec) X X X   

Alimentação Escolar Subsequente Profuncionário X X X   

Secretaria Escolar Subsequente Profuncionário X X X   

Infraestrutura Escolar Subsequente Profuncionário X X X   

Multimeios Didáticos Subsequente Profuncionário X X X   

 
 
 
LABREA  

Agente Comunitário de Saúde Subsequente Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec) X X X X X 

Meio Ambiente Subsequente Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec) X X X X X 

Rede de Computadores Subsequente Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec) X X X X X 

Infraestrutura Escolar Subsequente Profuncionário X X X X X 

Multimeios Didáticos Subsequente Profuncionário X X X X X 

 
 
MANAUS CENTRO 

Eventos Subsequente Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec) X X X X X 

Hospedagem Subsequente Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec) X X X X X 

Redes de Computadores Subsequente Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec) X X X X X 

Infraestrutura Escolar Subsequente Profuncionário X X X X X 

Multimeios Didáticos Subsequente Profuncionário X X X X X 

 
 
MAUÉS 

Eventos Subsequente Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec) X X X X X 

Redes de Computadores Subsequente Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec) X X X X X 

Multimeios Didáticos Subsequente Profuncionário X X X X X 

Secretaria Escolar Subsequente Profuncionário X X X X X 

 
PARINTINS 

Agente Comunitário de Saúde Subsequente Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec) X X X X X 

Redes de Computadores Subsequente Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec) X X X X X 

Secretaria Escolar Subsequente Profuncionário X X X X X 

PRESIDENTE 
FIGUEIREDO 

Comercio Subsequente Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec) X X X X X 

Meio Ambiente Subsequente Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec) X X X X X 

TABATINGA Hospedagem Subsequente Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec) X X X X X 

Redes de Computadores Subsequente Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec) X X X X X 

 
EIRUNEPE 

Agente Comunitário de Saúde Subsequente Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec) X X X   

Redes de Computadores Subsequente Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec) X X X   

Agropecuária Subsequente Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec) X X X   

Secretaria Escolar Subsequente Profuncionário X X X   

Multimeios Didáticos Subsequente Profuncionário X X X   
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MANACAPURU 

Agente Comunitário de Saúde Subsequente Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec) X X X X X 

Agropecuária Subsequente Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec) X X X X X 

Hospedagem Subsequente Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec) X X X X X 

Meio Ambiente Subsequente Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec) X X X X X 

Recursos Pesqueiros Subsequente Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec) X X X X X 

TEFÉ  Agropecuária Subsequente Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec) X X X   

Alimentação Escolar Subsequente Profuncionário X X X   

Secretaria Escolar Subsequente Profuncionário X X X   

Infraestrutura Escolar Subsequente Profuncionário X X X   

Multimeios Didáticos Subsequente Profuncionário X X X   

BORBA Agropecuária Subsequente Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec)  X X   

BARREIRINHA Agropecuária – CMC Subsequente Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec) X X X   

ENVIRA/CZML Agropecuária – CMZL Subsequente Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec) X X X X  

Alimentação Escolar – CMC Subsequente Profuncionário X X X X  

Secretaria Escolar-CMC Subsequente Profuncionário X X X X  

Infraestrutura Escolar-CMC Subsequente Profuncionário X X X X  

Multimeios Didáticos-CMC Subsequente Profuncionário X X X X  

IRANDUBA Meio Ambiente Subsequente Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec) X X X X X 

Alimentação Escolar Subsequente Profuncionário X X X X X 

Secretaria Escolar Subsequente Profuncionário X X X X X 

 
MANAQUIRI 

Agropecuária – CMZL Subsequente Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec) X X X X X 

Recursos Pesqueiros Subsequente Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec) X X X X X 

NHAMUNDÁ Agropecuária – CMZL Subsequente Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec) X X X X X 

 
NOVO AIRÃO 

Comércio Subsequente Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec) X X X X X 

Meio Ambiente Subsequente Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec) X X X X X 

 
 
RIO PRETO DA 
EVA 

Agropecuária Subsequente Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec) X X X X X 

Alimentação Escolar Subsequente Profuncionário X X X X X 

Secretaria Escolar Subsequente Profuncionário X X X X X 

Infraestrutura Escolar Subsequente Profuncionário X X X X X 

Multimeios Didáticos Subsequente Profuncionário X X X X X 

 
Figura 07 – Quadro Evolutivo de oferta de Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio em EaD. 

 

2.2.5.3 Graduação e Pós-graduação Lato Sensu EaD 

 

CAMPUS/ 
CAMPUS 

EXPANSÃO/ 
POLOS 

NOME DO CURSO 
HABILITAÇÃO 
/MODALIDADE 

CONVENIO 

PERÍODO 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

COARI Educação do Campo - PROEJA Especialização SETEC X X    

LABREA  Educação do Campo - PROEJA Especialização SETEC X X    

 
 
MANAUS CENTRO 

Educação Musical Especialização Universidade Aberta do Brasil  X X   

Filosofia da Educação Especialização Universidade Aberta do Brasil  X X   

Gestão Pública  Especialização Universidade Aberta do Brasil  X X   

Formação para a Indústria - PROEJA Especialização SETEC  X X   

MAUÉS Educação Escolar Indígena - PROEJA Especialização SETEC X X    

PARINTINS Educação do Campo Especialização SECADI  X X   

 
 
MANAUS ZONA 
LESTE 

Informática na Educação  Especialização Universidade Aberta do Brasil  X    

Física Especialização Universidade Aberta do Brasil  X    

Formação Pedagógica Especialização Universidade Aberta do Brasil  X    

História e Cultura Especialização Universidade Aberta do Brasil  X    
Educação do Campo Especialização SECADI X X    

TABATINGA 
 

Educação Escolar Indígena - PROEJA Especialização SETEC 
X X    

SÃO GABRIEL DA 
CACHOEIRA 

Educação Escolar Indígena - PROEJA Especialização SETEC X X   
 

MANACAPURU Educação do Campo Especialização SECADI X X    

 
 
TEFÉ  

Educação Musical Especialização Universidade Aberta do Brasil  X X   

Filosofia da Educação Especialização Universidade Aberta do Brasil  X X   

Gestão Pública  Especialização Universidade Aberta do Brasil  X X   

Informática na Educação  Especialização Universidade Aberta do Brasil  X X   

Historia e Cultura Especialização Universidade Aberta do Brasil  X X   
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BOA VISTA –RR 

Física  Licenciatura Universidade Aberta do Brasil  X X X X 

Educação Musical Especialização Universidade Aberta do Brasil  X X   

Informática na Educação  Especialização Universidade Aberta do Brasil  X X   

Filosofia da Educação Especialização Universidade Aberta do Brasil  X X   

Historia e Cultura Especialização Universidade Aberta do Brasil  X    

Formação Pedagógica  Especialização Universidade Aberta do Brasil  X    

 
CARACARAI-RR 

Informática na Educação  Especialização Universidade Aberta do Brasil   X X  

Filosofia da Educação Especialização Universidade Aberta do Brasil   X X  

Formação Pedagógica  Especialização Universidade Aberta do Brasil   X X  

IRACEMA-RR Formação Pedagógica  Especialização Universidade Aberta do Brasil   X X  

MANAQUIRI Gestão Pública  Especialização Universidade Aberta do Brasil  X X X  

 
Figura 08 – Quadro Evolutivo de oferta de Cursos de Graduação e Pós-graduação em EaD. 

 
 

3. ASSISTENCIA ESTUDANTIL 
 
3.1 Políticas de atendimento aos discentes 
 
Ao longo dos anos, o IFAM não tinha uma política de atendimento aos discentes de forma 

institucionalizada, atendia-se de forma pontual e especificamente quando os alunos estavam inseridos 

nas excursões técnicas. 

 

A partir do ano de 2012, tomando por base a necessidade de instituirmos uma política de atendimento 

aos estudantes de forma institucionalizada, e na percepção de que estava posto ao IFAM um grande 

desafio, ou seja, intervir na realidade educacional brasileira de forma inclusiva, o que implica 

impreterivelmente em mudanças de preceitos estratégicos e educacionais, e sobremaneira na 

consolidação de uma identidade institucional firmada em um novo modelo de gestão baseado, em 

essência, no respeito, no diálogo e na construção de consensos possíveis almejando a emancipação 

da comunidade e não apenas no enaltecimento singular das instituições. 

 

Nessa perspectiva, a Política de Assistência Estudantil do IFAM (PAES-IFAM) constitui-se em um dos 

pilares que veem atender o processo de consolidação dessa nova relação entre estrutura 

organizacional e gestão com bases inclusivas, tendo como um de seus instrumentos legais o Programa 

Nacional de Assistência Estudantil-PNAES, que apoia a permanência de estudantes de baixa renda 

matriculados na Rede Pública Federal de Educação ao dispor sobre a democratização das condições 

de acesso, permanência e êxito; a redução das taxas de retenção e evasão. 

 

A PAES/IFAM tem como objetivo proporcionar aos estudantes matriculados no IFAM em 

vulnerabilidade social, mecanismos que garantam o seu desenvolvimento educacional, através da 

concessão de benefício social mensal, com vistas a minimizar os efeitos das desigualdades sociais e 
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territoriais sobre as condições de acesso, permanência e êxito dos estudantes, bem como, reduzir as 

taxas de retenção e evasão, ao contribuir para a promoção da equidade social e ao exercício de sua 

cidadania pela educação.  

 

Desde o ano letivo de 2013 que faz parte da política de atendimento dos alunos nos Campi do IFAM 

também a inclusão de todos os alunos em um programa de seguro de vida, o que representou um 

grande avanço em relação à política de segurança dos mesmos. Assim, é proposta deste instituto 

continuar ao longo dos próximos cinco anos assegurando a vida para 100% dos discentes a partir de 

sua inserção nos respectivos cursos, independente dos Campi ao qual cada um está associado. 

 
3.2 Formas de acesso, programas de apoio pedagógico e financeiro 
 
A forma de acesso dos discentes aos programas de apoio pedagógico e financeiro tem sido por meio 

de editais seletivos para os programas integrais e financeiros, e de forma direta, conforme a demanda 

de cada Campus para o de apoio pedagógico ligado a dificuldade de aprendizagem. 

 

Considerando que a PAES é composta prioritariamente pelo Programa Socioassistencial e pelos 

Programas Integrais: Entende-se por Programa Socioassistencial Estudantil, que dispõe de ações 

voltadas para o suprimento básico das necessidades socioeconômicas dos estudantes em 

vulnerabilidade, sendo operacionalizado pela concessão de benefício nas modalidades básico e 

complementar, sendo o benefício básico composto pelos seguintes benefícios: Benefício de 

Alimentação; Benefício de Transporte;  Benefício de Moradia; Benefício de Alojamento; Benefício 

Creche; Benefício Material Didático-Pedagógico e Escolar;    

 

É garantido também por meio da PAES/IFAM o benefício complementar que é composto pelo: 

Benefício de Emergencial - benefício básico a oferta de concessão de benefícios (em espécie ou em 

benefícios materiais) para auxiliar no atendimento das necessidades dos estudantes do IFAM, 

prioritariamente, em situação de vulnerabilidade social, em dificuldade de prover as condições 

necessárias para o acesso, permanência e êxito de seu desenvolvimento educacional na instituição, 

considerando o atendimento básico como direito à educação; Benefício complementar - concessão de 

benefícios (em espécie ou em benefícios materiais) para auxiliar no atendimento das necessidades dos 

estudantes, que mesmo recebendo o benefício básico continuam em situação de vulnerabilidade social 

ou em eminência de agravo da situação social demandada. Deste modo, caracterizam-se como 

benefícios cumulativos. 
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Os Programas Integrais visam ações para o atendimento integral dos estudantes dando suporte às 

ações prioritárias voltadas para o suprimento das necessidades sociais dos alunos em vulnerabilidade 

social através dos seguintes Programas: Programa de Atenção a Saúde; Programa de Apoio 

Psicológico;  Programa de Apoio Pedagógico; Programa de Apoio a Cultura e Esporte; Programa de 

Inclusão Digital; Programa de Apoio aos Estudantes e Superdotação;  e Programa de Apoio Acadêmico 

a Monitoria;  

 
3.3 Estímulos à permanência 
 
As ações que visam o estímulo à permanência dos discentes no IFAM são compostas por um conjunto 

articulado de ações a cargo das coordenações de ensino, da pesquisa e da extensão, além do 

incentivo a representação estudantil dos discentes, onde papeis de relevância tem a Política de 

Assistência Estudantil, o documento norteador do ensino, por meio da organização didática, assim 

como todas as demais ações e programas desenvolvidas pelos Campi deste Instituto junto aos 

discentes.  

 

Temos em mente que a perfeita e constante articulação com a sociedade é fundamental para que se 

desenvolva nesta instituição de ensino, o espírito do empreendedorismo. Neste contesto, as políticas 

de integração, também relacionadas com a pesquisa envolvendo alunos permitem despertar não 

somente para o empreendedorismo, mas para a própria inovação tecnológica, tudo isso, articulado no 

Projeto Pedagógico de cada curso junto aos Campi do IFAM. 

 

Para isso, o Instituto Federal do Amazonas buscará incentivar para que o empreendedorismo seja um 

objetivo a ser perseguido em todos os níveis de ensino, fortalecendo ações das cooperativas-escola, 

das agências articuladoras, das incubadoras tecnológicas e ampliando o acesso dos discentes aos 

órgãos de fomento ao ensino e à pesquisa.  

 

Todas estas ações constituem-se como  complemento de formação dos discentes e ao mesmo tempo 

despertando para o ofício da pesquisa e iniciação científica, pré-requisito para a práxis dentro de 

qualquer profissão, seja ela dentro do  nível técnico  ou tecnológico. 

 

Um programa que incentive a representação estudantil junto aos Campi do IFAM ainda não é uma 

realidade no instituto. O que temos são iniciativas dos próprios discentes em relação à criação do 

Grêmio Estudantil em alguns poucos Campi, mas até o momento, nenhum foi legalmente criado.  
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Neste Contexto, o IFAM tem como um dos grandes desafios para 2014 o desenvolvimento de um 

programa que incentive a criação dos Grêmios Estudantil dentro do Instituto, como forma de contribuir 

tanto para a gestão democrática de cada Campus, como também para o exercício da cidadania dos 

discentes a partir da participação social dos mesmos nas ações dos referidos Campi.   

 

Lembramos que é papel do IFAM perante sua comunidade escolar, priorizar em seu planejamento 

anual para 2014 no quadro de objetivos metas a valorização da participação discente como forma de 

“estimular no meio estudantil, políticas de lideranças garantindo a ampla representação estudantil a 

partir da constituição e fortalecimento de Grêmios Estudantis e de Diretórios Acadêmicos, Centros 

Cívicos, dentre outras entidades, organizados de forma autônoma através de iniciativas do corpo 

discente”, garantindo também a participação destas representações nos processos decisórios em cada 

campus. 

 
 
3.4 Acompanhamento dos egressos 
 
 
Uma das ações que normatiza e direciona as ações do IFAM é trabalhar o princípio da uniformidade 

em todos os Campi. No entanto, até o momento, o IFAM, ainda, não conseguiu implementar nenhum 

programa de acompanhamento dos egressos, mas é uma missão que teremos que perseguir no ano de 

2014 . 

 
Entendemos que a consolidação de um programa de acompanhamento de egressos é uma ação que 

há muito estamos perseguindo no instituto, pois se entende que este monitoramento possibilitaria a 

instrumentalização do setor pedagógico dos campi e, por consequência do próprio Instituto, a partir da 

obtenção de dados sobre os alunos egressos.  

 

Tais dados vão contribuir para a implementação segura de novos cursos, redimensionamento 

pedagógico, pesquisa de demandas, além do conhecimento real sobre o mercado de trabalho. Para 

isso, teremos que construir em 2014 um Programa com este perfil de demanda, de modo ele possa 

proporcionar de forma organizada e segura o encaminhamento de formulários, a coleta de dados e a 

sistematização de resultados a serviço do Instituto.  

 
3.5 Políticas de atendimento aos discentes Portadores de Deficiências 
 
O Instituto Federal do Amazonas ainda não é uma referência nacional no que se refere às políticas de 

atendimento aos Portadores de Deficiências, especialmente pela estrutura humana e física que ainda 
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apresenta uma série de limitações, se pensada em nível de acessibilidade e recursos humanos 

especializados para atender a este público específico. Pois, na realidade, observava-se que sempre 

houve o despreparo dos profissionais, a falta de adaptação de sua estrutura física ou mesmo pelo 

desestímulo que os candidatos Portadores de Deficiências sentiam quando participantes do processo 

seletivo para os cursos oferecidos. 

 
O processo de inclusão de Portadores de Deficiências no Instituto Federal do Amazonas até o ano de 

2013 deu-se de modo desarticulado, sem que houvesse uma discussão em torno da questão. Os 

discentes inseridos nos Campi, principalmente os deficientes auditivos, caminhavam por meios 

próprios, sofrendo o mesmo processo de orientação dos demais discentes.  

 

A realidade vivida pelos discentes e docentes, no entanto, mostrou-nos que a inclusão das Portadores 

de Deficiências não é uma preocupação somente de um grupo isolado, mas da sociedade como um 

todo, assim como do próprio sistema educacional brasileiro, que estabelece como prioridade o 

atendimento a essa demanda específica. Esta necessidade parece estar, em muitos casos, tanto 

relacionada às próprias dificuldades da comunidade escolar em lidar com essa problemática, como da 

própria convivência que os profissionais têm tido com estas pessoas ou com programas específicos 

quanto por uma modificação social do conceito de inclusão dos Portadores de Deficiências e a forma 

pela qual este vem acentuando-se ao longo dos anos. 

 

É importante lembrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente, promulgado através da Lei Nº. 

8.069/90, em seu artigo 53, afirma que “a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao 

pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho.” O estatuto ainda faz referência a temas de relevância, tais como a igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola, o direito de ser respeitado por seus educadores e o direito de 

acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 

No final de 2013, por conta da preparação do processo seletivo para discentes para 2014, foram 

destinadas vagas específicas para Portadores de Deficiências num montante de 5%, atendendo 

orientações da legislação específica. Sabemos que somente essa ação não dará conta de promover a 

inclusão deste seguimento da população junto ao IFAM, mas entende-se que era necessário iniciar 

este processo, e pensar na forma de como os Campi do IFAM poderão atender na íntegra os direitos 

dos Portadores de Deficiências tomando por base a legislação que faz referência à Política Nacional 

para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, e compreendê-la enquanto um conjunto de 
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orientações normativas que objetivavam assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais 

destas pessoas.  

 

O Instituto Federal do Amazonas, entende como sendo de extrema relevância sua responsabilização 

diante deste seguimento de alunos que hoje já faz parte de seus respectivos Campi, assim como da 

urgência de ações específicas que contribuam de forma decisiva para a permanência e êxito dos 

discentes junto aos seus cursos.  

 

Daí pensarmos que devam fazer parte destas ações de atendimento e inclusão dos Portadores de 

Deficiências no IFAM, a criação e/ou manutenção dos NAPNE – Núcleo de Apoio às Pessoas com 

Necessidades Educacionais Especiais, em cada campus, do qual o PDI do IFAM é parte intrínseca a 

concretização dos direitos dos discentes, assim como de sua própria responsabilização sobre os 

mesmos e sobre o futuro da sociedade. Uma vez que, por meio dele, poderemos prevê o apoio a essa 

parcela de discentes que precisam de uma atenção especial, tanto no que se refere a seu processo de 

inclusão no instituto, como no fornecimento de apoio à capacitação de recursos humanos, estrutura 

física, e meios didáticos específicos para atendimento a essa necessidade educacional. 


