SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MEC - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
TRIÂNGULO MINEIRO

RESOLUÇÃO “AD REFERENDUM” Nº 042/2020, DE 31 DE JULHO DE 2020

Dispõe sobre o Projeto Pedagógico do
Curso de Formação Inicial e Continuada de
Piscicultor, do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do
Triângulo Mineiro – Campus Uberaba

A PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO, no uso das
atribuições que lhe confere a Lei nº 11.892 de 29/12/2008, publicada no DOU de 30/12/2008,
o Estatuto aprovado pela Resolução nº 01/2009, do dia 17/08/2009, publicada no DOU de
21/08/2009 e Decreto Presidencial de 09 de dezembro de 2019, publicado no DOU de
10/12/2019, Seção 2, página 1, RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar “ad referendum” o Projeto Pedagógico do Curso de Formação Inicial e
Continuada de Piscicultor, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Triângulo Mineiro – Campus Uberaba, conforme anexo.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, justificando-se a urgência devido ao
cumprimento de prazos estabelecidos no Ofício-Circular Nº 85/2020/GAB/SETEC/SETECMEC.

Uberaba, 31 de julho de 2020.
DEBORAH SANTESSO
BONNAS:67120091620

Assinado de forma digital por DEBORAH
SANTESSO BONNAS:67120091620
Dados: 2020.07.31 09:31:16 -03'00'

Deborah Santesso Bonnas
Presidente do Conselho Superior do IFTM
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1 DADOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
ESFERA ADMINISTRATIVA
ENDEREÇO
CIDADE/UF/CEP
RESPONSÁVEL
PELO
CURSO
DDD TELEFONE
E-MAIL
SITE

INSTITUTO
FEDERAL
DE
EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO
MINEIRO Campus Uberaba
10.695.891/0003-63
Federal
Rua João Batista Ribeiro, 4000 – Distrito Industrial IV
Uberaba/MG/38064-790
Rodrigo Afonso Leitão
(34) 3319-6008 (34) 3319-6000
dg.ura@iftm.edu.br
www.iftm.edu.br/uberaba

2 DADOS DO CURSO
CURSO
EIXO TECNOLÓGICO
CERTIFICAÇÃO
NÚMERO DE VAGAS
FREQUÊNCIA OFERTA
CARGA HORÁRIA TOTAL
PERIODICIDADE
TURNO E HORÁRIO
LOCAL

Formação Inicial e Continuada (FIC) de Piscicultor
Recursos naturais
Formação Inicial e Continuada (FIC) de Piscicultor
35
Mediante demanda da instituição, da comunidade
externa e/ou de programas e/ou projetos
160h/aula
Semanal
Multiperiódico
Campus Uberaba

3 JUSTIFICATIVAS
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - IFTM,
criado em 29 de dezembro de 2008, pela Lei n. 11.892, 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
seu processo instituinte estão presentes na composição de sua estrutura organizacional uma
Reitoria localizada em Uberaba, o Centro Federal de Educação Tecnológica de Uberaba, a
Escola Agrotécnica Federal de Uberlândia e as Unidades de Educação Descentralizadas de
6

Paracatu e de Ituiutaba que, por força da Lei, passaram de forma automática,
independentemente de qualquer formalidade, à condição de campus da nova instituição,
passando a denominar-se respectivamente: Campus Uberaba, Campus Uberlândia, Campus
Paracatu e Campus Ituiutaba. Atualmente, o IFTM é composto pelos: Campus Avançado
Campina Verde, Campus Ituiutaba, Campus Paracatu, Campus Patos de Minas, Campus
Patrocínio, Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico, Campus Uberaba, Campus
Uberlândia e Campus Uberlândia Centro. A missão do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Triângulo Mineiro é ofertar a Educação Profissional e Tecnológica por meio
do Ensino, Pesquisa e Extensão promovendo o desenvolvimento na perspectiva de uma
sociedade inclusiva e democrática.
O curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) de Piscicultor vem atender a
crescente demanda de mão-de-obra no setor em Uberaba e na região. Este curso será
oferecido na modalidade a distância e gratuitamente a trabalhadores, estudantes e pessoas
dentro do perfil definido pelo Programa Novos Caminhos em conformidade com Lei vigente.
Este curso poderá atender a este programa e poderá ser oferecido a qualquer outro público de
acordo com a demanda da comunidade externa, interna e/ou de outros programas e projetos.
De acordo com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de
Minas Gerais (Emater-MG) o estado de Minas Gerais possui uma área de 2.700 hectares de
lâmina d´água, considerada uma das maiores do país, e com a capacidade para se tornar um
dos maiores produtores de peixes em âmbito nacional, contando com cerca de 15 mil
piscicultores. Também deve ser considerado o potencial de mercado para a carne de peixe,
dado que o consumo em Minas Gerais é muito aquém daquele recomendado pela Organização
Mundial de Saúde que é de doze quilos/per capita/ano. Minas Gerais ainda está longe de ser
autossuficiente, sendo um grande importador de pescado.
A região do município de Uberaba possui em um raio de 150 km pelo menos cinco
reservatórios destinados à produção de energia, correspondendo a uma área alagada superior a
80.000 hectares, com capacidade para produzir cerca de 200.000 ton./ano de pescado em
tanques – rede, além de contar com enumeras áreas aptas para implantação de projetos em
tanques escavados. Apesar dessa grande riqueza hídrica, a produção de peixes na região do
Triangulo Mineiro corresponde ainda a apenas 2% de sua capacidade (SAGRI - Secretaria
Municipal de Agricultura, Pecuária, Aquicultura, Pesca e Abastecimento).

7

A região apresentou no período entre os anos de 2009 e 2011 crescimentos de 143%,
191% e 218% respectivamente para número de produtores, quantidades de tanques-rede e
produção de Tilápia. Desde aquela época houve um incremento da produção na ordem de
40% (SAGRI - Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Aquicultura, Pesca e
Abastecimento).
Todavia, é um mercado crescente em todo o Brasil. Nos últimos seis anos houve um
crescimento médio de 4,9% ao ano (PEIXEBR, 2020). Algumas espécies não atendem a
demanda interna, visto que a exportação tem sido muito atrativa. Portanto, apresenta-se um
horizonte promissor para o setor.
Diante do mercado atual com suas novas técnicas e tecnologias concluímos que o
curso de Formação Inicial e Continuada de Piscicultor pode desempenhar um papel de
destaque, uma vez que é uma atividade com crescente oferta de emprego e cujo setor exige
profissionais capazes de atuarem com eficiência e confiabilidade, além de possibilitar ao
cidadão conduzir sua própria criação.
Dentro deste contexto, este curso visa atender as demandas da cidade e região com o
máximo de competitividade e técnicas, levando em conta os pilares da educação: aprender a
conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. Devemos sempre ressaltar
qualidades como as de comunicar-se bem, trabalhar em equipe, solucionar conflitos, tomar
decisões, planejar e definir metas e estratégias, estes são requisitos cada vez mais importantes
para que se obtenha sucesso na profissão.
Além do atendimento a demanda por profissionais Piscicultores, o referido curso visa
ainda valorizar o empreendedorismo de jovens e adultos. Considerando que parte os
ingressantes deste curso são pessoas que geralmente não tiveram acesso à educação básica na
idade adequada e agora buscam recuperar esse tempo perdido, ainda que por meio de uma
qualificação profissional.
O curso de Piscicultor a distância tem o papel de qualificar pessoas para identificar as
espécies com potencial para o cultivo, desenvolver diferentes sistemas de cultivo, aplicar
procedimentos básicos para reprodução artificial de peixes, monitorar e adequar parâmetros
de qualidade de água no ambiente de cultivo, estimar quantidade e fornecer alimentação nas
diferentes fases de produção, realizar os procedimentos de despesca e conservação do produto
e comercializá-lo.
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Nesse sentido, a atualização profissional, bem como a formação inicial de pessoas se
transforma em uma importante demanda no campo das políticas públicas. Nesse contexto, o
IFTM dentro de sua missão busca, por meio da oferta de cursos de qualidade, atender às
demandas apresentadas pela sociedade. Inserido nesse contexto, o Campus Uberaba entende
seu importante papel na formação inicial e continuada de profissionais que possam contribuir
com o desenvolvimento socioeconômico regional.

4 OBJETIVOS
Geral
Desenvolver habilidades relacionadas à criação de peixes de água doce de interesse
comercial visando a produção de alimentos conforme normas de segurança, saúde e
preservação ambiental.

Específicos
•

Formar e certificar o profissional Piscicultor;

•

Preparar para atividades relacionadas à criação comercial de peixes;

•

Fornecer noções básicas sobre legislação ambiental, e operações matemáticas
básicas;

•

Treinar para utilização correta dos equipamentos de manejo, produção, segurança e
conservação dos mesmos.

5 PÚBLICO ALVO
Trabalhadores beneficiários do seguro-desemprego e dos programas de inclusão
produtiva do Governo Federal. Trabalhadores e/ou pessoas em situação de vulnerabilidade
social, da comunidade externa ligados à área do curso ou que almejam a qualificação
profissional de Piscicultor e comunidade em geral, que possuam o Ensino Fundamental I (1º a
5º) – Incompleto e 15 anos completos.
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6 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO
O curso de piscicultor capacitará o estudante a identificar as espécies com potencial
para o cultivo; diferenciar e desenvolver sistemas de cultivo extensivo, semi-intensivo e
intensivo; aplicar procedimentos básicos para reprodução artificial de peixes; monitorar e
interferir nos parâmetros de qualidade de água no ambiente de cultivo; calcular a quantidade e
fornecer alimentação nas diferentes fases de produção; realizar os procedimentos de despesca
e conservação do produto; comercializar o produto.

7 PRÉ-REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO
Destinado a estudantes, pessoas em vulnerabilidade social e trabalhadores que tenham
no mínimo, o Ensino Fundamental I (1º a 5º) – Incompleto e 15 anos completos, de acordo
com o Guia PRONATEC de Cursos FIC (BRASIL, 2016). As turmas serão formadas em
atendimento à demanda da instituição, da comunidade externa ou de programas e projetos. O
ingresso de estudantes no curso FIC de Piscicultor ocorrerá por meio de Edital, por meio de
processo seletivo, classificatório e não eliminatório, ou Edital com inscrição livre, quando os
cursos forem demandados por uma determinada comunidade, ou com inscrição livre, quando
os cursos forem oriundos de um projeto ou programa. Para participar do processo de seleção
dos cursos FIC, as/os candidatas/os deverão entregar os documentos solicitados de acordo
com o edital e/ou programa. O (a) estudante deve possuir um computador padrão IBM-PC
com sistema operacional compatível para acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem e
acesso à internet por banda larga.

8 MATRIZ CURRICULAR
Estruturação
O Curso de Piscicultor será organizado em torno da área de concentração “Educação
Profissional e Tecnológica”, com uma organização curricular compreendendo atividades
semanais que somadas ao final do curso compreenderão 160 horas. O curso está estruturado
em um módulo com as seguintes unidades curriculares de aprendizagem:
Quadro 1 – Matriz Curricular do Curso de Piscicultor a Distância.
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MÓDULO
Nº
I
II
III

IV

V

VI

VII
VIII

Unidade
Curricular
Ambientação em
ensino a distância

CONTEÚDOS

CH

Conteúdo

160 h

Uso da plataforma moodle. Noções de netiqueta. Ferramentas de busca
online. Redes Sociais. Utilização de e-mail para fins profissionais.
Ética e Cidadania;
Noções de direito
Licenciamento Ambiental.
Empreendedorismo;
Operações Matemáticas Básicas (Porcentagem e unidade de medida de
Noções de gestão
massa);
Comercialização.
Caracterização do local da atividade;
Planejamento da
Planejamento da criação;
piscicultura e
Estrutura das comunidades aquáticas;
limnologia aplicada
Características físico-químicas da água.
Sistema reprodutor de peixes
Reprodução e
Técnicas de reprodução: natural e artificial
alevinagem
Criação de alevinos
Construção de tanques e viveiros;
Calagem e adubação de tanques;
Espécies de peixes;
Peixamento;
Criação de peixes
Manejo da criação;
em tanque escavado
Alimentação;
Sanidade;
Despesca;
Transporte e comercialização.
Manejo da criação em tanque-rede;
Criação em tanqueDimensionamento dos tanques-rede;
rede
Despesca.
Abate e noções de
Abate de peixes;
processamento de
Noções de processamento;
pescado
Boas práticas de produção.
Total carga horária do curso

10h
20h
20h

22h

20h

40h

16h
12 h
160h

Fonte: Elaborado pela Comissão.

A unidade curricular I é importante pois, provavelmente, muitos alunos não devem
possuir conhecimento sobre como funciona ensino a distância e também como utilizar o
Moodle.
As unidades curriculares II e III e seus respectivos conteúdos estão vinculadas ao
aprofundamento de temas e questões relativas aos fundamentos sociais, ambientais, boas
maneiras e direitos estabelecidos no desenvolvimento e atuação prática da profissão de
Piscicultor.
As demais unidades curriculares tratam especificamente de questões para subsidiar o
estudante a compreender todas as etapas da atividade piscícola em tanque rede ou em tanque
escavado, envolvendo o planejamento da atividade, o dimensionamento e preparo dos tanques
para recebimento dos peixes, a limnologia aplicada à piscicultura, o manejo da criação,
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questões relativas à alimentação e sanidade dos peixes, a despesca e transporte dos peixes, o
abate, noções de processamento e boas práticas de produção do pescado.

Ementas e Carga Horária das Unidades Curriculares
AMBIENTAÇÃO EM EAD
Unidade curricular I
Carga Horária
10
EMENTA
Uso da plataforma moodle. Noções de netiqueta. Ferramentas de busca online. Redes Sociais. Utilização de email para fins profissionais.
BIBLIOGRAFIA
Básica:
LEMOS, Christiane. Dicas de netiqueta. Apostila. São Luis, MA: IFMA, 2018. Disponível em:
https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/206361/2/Dicas%20de%20Netiqueta-Christiane.pdf. Acesso em:
10, mar, 2020.
QUARTIERO, Elisa Maria; CATAPAN, Araci Hack; CERNY, Roseli Zen,; GOMES, Nilza Godoy.
Introdução à educação a distância. 2. ed. Florianópolis – SC: IFSC, 2010.
IFTM. Guia rápido de utilização do ambiente virtual moodle. Apostila. Uberaba, MG: IFTM,

2020.
Complementar:
ROVANI, Vágner Renato. Ambientação em EAD. Cuiabá, MT: UFTM, 2015. Disponível em:
http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/1492/Ambientacao_EAD_ADMINISTRACAOIFSP.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em 13 jul, 2020.
BRESOLIN, Kebersosn. EAD: Elementos Básicos. Pelotas- RS: NEPFIL online, 2014.

NOÇÕES DE DIREITO
Unidade curricular II
Carga Horária
20
EMENTA
A Ética, como parte da Filosofia, constitui-se como uma reflexão filosófica sobre o agir humano. Compreender
o ‘homem’ em suas dimensões e em seu agir ético é entender as relações que os indivíduos estabelecem entre si
na sociedade. Noções de legislação ambiental aplicada
BIBLIOGRAFIA
Básica:
OLIVEIRA, M. A. Correntes Fundamentais da Ética Contemporânea. São Paulo: Vozes, 2000.
ANTUNES, I. Língua, Texto e Ensino: outra escola possível. São Paulo: Parábola, 2009. 238 p.
Complementar:
APPEL, Karl Otto. Estudos de Moral Moderna São Paulo: Vozes, 1994.
MORAIS, A. G. Ortografia: ensinar e aprender. 4. ed. São Paulo: Ática, 2009. 128 p.
NOÇÕES DE GESTÃO
Unidade curricular III
Carga Horária
20
EMENTA
A linguagem como interação e Elementos da Comunicação. Proporcionar capacitação e oportunidade de
identificação e utilização de conceitos, fórmulas e princípios matemáticos, de atendimento e empreendedores,
os quais o aluno utilizará como subsídio na gestão das empresas, na vida profissional e pessoal.
BIBLIOGRAFIA
Básica:
ALMEIDA, Sérgio. Ah! Eu não Acredito. Salvador: Casa da Qualidade, 2001.
DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: Transformando idéias em negócios. 2.ed. Rio de
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Janeiro: Campus, 2001.
DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Contextos e aplicações. 3 vols. São Paulo: Ática, 2003.
Complementar:
ALMEIDA, Sérgio; CANDELORO, Raúl. Correndo pro Abraço. Salvador: Casa da Qualidade, 2002.
MAXIMINIANO, Antônio Carlos Amaru. Administração para empreendedores: fundamentos da criação e
gestão de novos negócios. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.
DANTE, Luiz Roberto. Tudo é Matemática. 4 vols. São Paulo: Ática, 2003.

PLANEJAMENTO DA PISCICULTURA E LIMNOLOGIA APLICADA
Unidade curricular IV
Carga Horária
22
EMENTA
Importância econômica e ambiental piscicultura no contexto agropecuário, planejamento da atividade; critérios
para escolha do local para implantação da atividade; cálculo de vazão de água; dimensionamento da atividade.
propriedades físicas, químicas e mineralógicas do solo e da água de viveiros de cultivo. Dinâmica dos viveiros,
métodos e técnicas de controle de qualidade da água. Calagem, fertilização, aeração, circulação e trocas de água
utilizados como manejo preventivo em viveiros de cultivo.
BIBLIOGRAFIA
Básica:
CASTAGNOLLI, N. 1992. Piscicultura de Água Doce. FUNEP/UNESP "campus" de Jaboticabal, SP.
CEMIG Geração e Transmissão S.A. Princípios básicos de Piscicultura. Uberaba, 2010. 122p.
OSTRENSKY, A.; BOEGER, W.; Piscicultura: Fundamentos e técnicas de manejo. Guaíba: Agropecuária
1998. 211 p.
FILHO, T.; RIBEIRO, A.; Piscicultura ao alcance de todos. São Paulo: Nobel, 1991.
Complementar:
MOREIRA, E. C. P.; SOUSA, E. C. P. M.; FILHO, A. R. T.; Piscicultura Fundamental. São Paulo: Nobel:
Companhia Agrícola Imobiliária e Colonizadora, 1985.

REPRODUÇÃO E ALEVINAGEM
Unidade curricular V
Carga Horária
20
EMENTA
Noções de anatomia e fisiologia da reprodução dos peixes, formação do plantel para reprodução, reprodução
dos peixes, alevinagem, uso dos viveiros e berçários, cultivo de fito e zooplâncton, comercialização, transporte
BIBLIOGRAFIA
Básica:
CEMIG Geração e Transmissão S.A. Princípios básicos de Piscicultura. Uberaba, 2010. 122p.
OSTRENSKY, A.; BOEGER, W.; Piscicultura: Fundamentos e técnicas de manejo. Guaíba: Agropecuária
1998. 211 p.
Complementar:
CASTAGNOLLI, N., CYRINO, J.E.P. Piscicultura no trópicos. São Paulo.: Manole 1986. 152p.
CRIAÇÃO DE PEIXES EM TANQUE ESCAVADO
Unidade curricular VI
Carga Horária
40
EMENTA
Tipos de tanques e viveiros; Construção de tanques e viveiros; abastecimento e drenagem de tanques escavados;
Espécies de peixes para criação em cativeiro; noções sobre aspectos anatômicos e fisiológicos dos peixes
importantes à produção; sistemas de produção; dimensionamento; peixamento de viveiros; Princípios da
alimentação e nutrição dos peixes; Princípios do manejo alimentar dos peixes, principais doenças e manejo
sanitário na criação de peixes; despesca; transporte de peixes vivos.
BIBLIOGRAFIA
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Básica:
OSTRENSKY, A.; BOEGER, W.; Piscicultura: Fundamentos e técnicas de manejo. Guaíba: Agropecuária
1998. 211 p.
FILHO, T.; RIBEIRO, A.; Piscicultura ao alcance de todos. São Paulo: Nobel, 1991.
MOREIRA, E. C. P.; SOUSA, E. C. P. M.; FILHO, A. R. T.; Piscicultura Fundamental. São Paulo: Nobel:
Companhia Agrícola Imobiliária e Colonizadora, 1985.
Complementar:
CASTAGNOLLI, N., CYRINO, J.E.P. Piscicultura nos trópicos. São Paulo.: Manole 1986. 152p.
FURTADO, J. F. R.; Piscicultura: Uma alternativa rentável. Guaíba: Agropecuária, 1995. 180 p.
PAVANELLI, G. C., EIRAS, J. C.; TAKEMOTO, R. M. Doenças de peixes: profilaxia, diagnóstico e
tratamento. Maringá: Nupélia:1998. 264 p.

CRIAÇÃO DE PEIXES EM TANQUE-REDE
Unidade curricular VII
Carga Horária
EMENTA
Peixamento, dimensionamento, manejo dos peixes em tanque-rede nas diferentes fases e despesca.
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BIBLIOGRAFIA
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Complementar:
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1998. 211 p.
FILHO, T.; RIBEIRO, A.; Piscicultura ao alcance de todos. São Paulo: Nobel, 1991.
MOREIRA, E. C. P.; SOUSA, E. C. P. M.; FILHO, A. R. T.; Piscicultura Fundamental. São Paulo: Nobel:
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ABATE E NOÇÕES DE PROCESSAMENTO DE PESCADO
Unidade curricular VIII
Carga Horária
12
EMENTA
Noções básicas de higiene e tecnologia no abate e processamento de pescados, abate de peixes, Processos de
conservação de produtos pesqueiros, Avaliação e controle de qualidade do pescado.
BIBLIOGRAFIA
Básica:
PARDI, M. C.; SANTOS, I. F. dos; SOUZA, E. R. de.; PARDI, H. S. Ciência, higiene e tecnologia da carne.
1 ed., CEGRAF-UFG, v.1, 1995.
Complementar:
LAWRIE, R. A. Ciência da carne. 6.ed. Artmed, 2005
ORDONEZ, J. A. Tecnologia de Alimentos: Alimentos de Origem Animal. Artmed, v.2, 2005.

9 AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM
O Curso de Piscicultor a distância atenderá ao disposto no Decreto nº 9.057/2017 que
define a EAD como:
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modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos
processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e
tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com
políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre
outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da
educação que estejam em lugares e tempos diversos.(BRASIL, 2017).

Nessa concepção, os participantes terão acesso ao conteúdo por meio de Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA), o qual será também utilizado como ferramenta de medição
do processo e ensino aprendizagem. Os Referenciais de Qualidade da Educação a Distância
de 2007 apontam que,
Devido à complexidade e à necessidade de uma abordagem sistêmica,
referenciais de qualidade para projetos de cursos na modalidade a distância
devem compreender categorias que envolvem, fundamentalmente, aspectos
pedagógicos, recursos humanos e infra-estrutura. Para dar conta destas
dimensões, devem estar integralmente expressos no Projeto Político
Pedagógico de um curso na modalidade a distância os seguintes tópicos
principais: 7 (i) Concepção de educação e currículo no processo de ensino e
aprendizagem; (ii) Sistemas de Comunicação; (iii) Material didático; (iv)
Avaliação; (v) Equipe multidisciplinar; (vi) Infra-estrutura de apoio; (vii)
Gestão Acadêmico-Administrativa; (viii) Sustentabilidade financeira.(MEC
2007, p. 7-8).

Assim, para a realização do curso de Piscicultor, o IFTM Campus Uberaba assume a
proposição dos Referenciais de Qualidade para a EaD, entendendo que toda a estrutura
existente deve ter como foco central o estudante. Dessa forma, propõe-se a seguinte dinâmica
para o curso:
Figura 1 – Dinâmica de Cursos a distância – IFTM
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Fonte: Criado a partir dos Referencias de Qualidade para EaD
E D (BRASIL, 2007).

Assim,, a proposta de cursos EaD deve prover métodos e técnicas que permitam
permit
ao
estudante a flexibilidade tempo/lugar
tempo
de estudo. Como mostra a Figura 1, isso é possível
através de um sistema articulado de docência e tutoria online.
O IFTM Campus Uberaba utiliza como Ambiente Virtual de Aprendizagem (A
(AVA) a
plataforma Moodle,, a qual permite o gerenciamento de informações acadêmicas,
administrativas e também de comunicação, sendo possível a interação entre estudantes,
professores e tutores.
O processo de aprendizagem na EaD
E D pode ser desenvolvido em duas formas: síncrona
e assíncrona. A divisão entre atividades síncronas e assíncronas será determinada pelo
professor responsável pela unidade curricular, estando diretamente relacionada aos objetivos
instrucionais da mesma.
Conforme
onforme a legislação em vigor, a frequência dos alunos às atividades
atividad escolares é
obrigatória, sendo reprovado o aluno que não comparecer a,, pelo menos, setenta e cinco
(75%) por cento da carga horária total do curso.
curso A frequência em EaD, para
par atender aos
princípios de flexibilidade de espaço e tempo prevista no Decreto 9.057/2017
9.057/2017, normalmente é
contabilizada por meio do cumprimento dos requisitos avaliativos propostos pelos
professores, excetuando-se participações em atividades online síncronas, uma vez que por
questões técnicass ou de outras naturezas, o estudante pode estarr impossibilitado de participar.
Assim, a frequência será contabilizada por meio da entrega das atividades assíncronas pelo
estudante dentro do prazo estabelecido pelo professor da unidade curricular.
A formalização do processo de avaliação no Curso Piscicultor do ccampus Uberaba,
ofertado na modalidade EaD,, será realizada ao longo do curso por meio do AVA. O professor
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definirá as ferramentas utilizadas na avaliação de sua unidade curricular, disponibilizando
atividades formativas e avaliativas que serão acompanhadas pelos tutores, aplicando, pelo
menos 3 (três) atividades avaliativas distintas por unidade curricular.
Ao longo do curso serão distribuídos 100 pontos em cada unidade curricular, sendo
necessário que o estudante atinja 60% de aproveitamento para aprovação. Os conceitos
auferidos serão os seguintes:
Quadro 1 – Conceitos de desempenho
CONCEITO
DESCRIÇÃO DO DESEMPENHO
O estudante atingiu seu desempenho com excelência
A
O estudante atingiu o desempenho com eficiência.
B
O estudante atingiu o desempenho necessário
C
O estudante não atingiu o desempenho mínimo necessário
R
Fonte: Elaborado pela Equipe.

PERCENTUAL
De 90 a 100
De 70 a menor que 90
De 60 a menor que 70
De 0 a menor que 60

10 CORPO DOCENTE

Os professores para o curso FIC de Piscicultor serão selecionados por meio de
processo seletivo específico.
QUADRO 2 - Docentes envolvidos no curso.
UNIDADE
CURRICULAR

Ambientação em EaD

Noções de Direito
Noções de Gestão
Planejamento da
Piscicultura e Limnologia
aplicada.
Reprodução de peixes e
alevinagem.

FORMAÇÃO
Graduação em qualquer área com
experiência anterior comprovada na
unidade curricular de ambientação em EaD
ou afins.
Bacharelado em direito, tecnólogo em
gestão ambiental.
Graduação em administração, ou ciências
contábeis ou economia, tecnólogo em
agronegócio, técnico em administração.
Graduação em zootecnia, medicina
veterinária, engenheiro de pesca, tecnólogo
em aquicultura, técnico em agropecuária,
técnico em piscicultura, técnico em
aquicultura.
Graduação em zootecnia, medicina
veterinária, engenheiro de pesca, tecnólogo
em aquicultura, técnico em agropecuária,
técnico em piscicultura técnico em
aquicultura.

PROFESSOR RESPONSÁVEL

A ser contratado ou indicado

A ser contratado ou indicado
A ser contratado ou indicado
A ser contratado ou indicado

A ser contratado ou indicado
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Criação de peixes em tanque
escavado.

Criação em tanque rede.

Abate e Noções de
Processamento de pescado.

Graduação em zootecnia, medicina
veterinária, engenheiro de pesca, tecnólogo
em aquicultura, técnico em agropecuária,
técnico em piscicultura, técnico em
aquicultura.
Graduação em zootecnia, medicina
veterinária, engenheiro de pesca, tecnólogo
em aquicultura, técnico em agropecuária,
técnico em piscicultura, técnico em
aquicultura.
Graduação em Tecnologia de Alimentos
ou Engenharia de Alimentos; Técnico em
Agropecuária, Técnico em Alimentos,
Técnico em Agroindústria.

A ser contratado ou indicado

A ser contratado ou indicado

A ser contratado ou indicado

11 CERTIFICAÇÃO
Após a integralização das unidades curriculares do curso de formação inicial e
continuada ou qualificação profissional de Piscicultor, na modalidade EAD, observada a
escolaridade requerida constante no Guia/Catálogo Nacional de Cursos FIC, a frequência de
75% (setenta e cinco por cento) do total da carga horária e aproveitamento superior ou igual a
60% (sessenta por cento) será conferido ao egresso o certificado de Piscicultor. A certificação
seguirá os critérios apontados pela Resolução nº 139 de 19 de dezembro de 2011.

12 INFRAESTRUTURA
O ambiente virtual moodle do IFTM Campus Uberaba está hospedado em servidor
com capacidade de armazenamento e velocidade de internet adequados à realização do curso.
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