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PARECER

Proces s o 23381.010904.2020-63
Interes s ado: Campus Pedras de Fogo
As s unto: Proposta de criação do Curso Técnico em Modelagem do Vestuário Subsequente ao Ensino Médio Campus Avançado Pedras de Fogo.
I - His tórico
O presente processo trata da solicitação de análise e parecer sobre a proposta de criação, bem como do Plano
Pedagógico do Curso Técnico em Modelagem do Vestuário Subsequente ao Ensino Médio - Campus Avançado
Pedras de Fogo.
O processo foi analisado pela Diretoria de Educação Proﬁssional - DEP/PRE, recebendo parecer favorável a
aprovação do PPC e foi encaminhado a DAPE para análise pedagógica em 17/11/2020, sendo devolvido ao
Campus para ajustes em 24/12/2020, retornando em a essa Diretoria em 20/01/2021.
II - Anális e
Atendendo ao que preceituam os regulamentos ins tucionais, notadamente a Resolução Nº 55-CS, de 20 de
março de 2017, o processo foi analisado pela Diretoria de Educação Proﬁssional quanto às exigências
documentais, sendo posteriormente reme do à DAPE para análise pedagógica. Observadas as recomendações,
o campus devolveu o processo à DAPE para redação do parecer pedagógico final.
Quanto às necessidades de ajustes apontados pela DAPE foram atendidos, estando o PPC em conformidade com a
legislação vigente nacional e com as norma vas internas do IFPB. No mais, julgamos não haver óbice para que o
processo seja submetido à análise dos órgãos colegiados.

III – PARECER

Considerando-se a análise acima, emi mos PARECER FAVORÁVEL à aprovação da reformulação do PPC do Curso
Técnico em Modelagem de Vestuário, na forma subsequente, do Campus Pedras de Fogo, nos termos da versão
posterior ao atendimento às recomendações da Diretoria de Educação Proﬁssional e Diretoria de Ar culação
Pedagógica.

É parecer, salvo melhor juízo.

Rivânia de Sous a Silva
Diretoria de Articulação Pedagógica - DAPE
Pró-Reitoria de Ens ino - PRE
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NOSSA MISSÃO:Ofertar a educação proﬁssional, tecnológica e humanís ca em todos os seus níveis e modalidades por meio do Ensino, da Pesquisa e da
Extensão, na perspec va de contribuir na formação de cidadãos para atuarem no mundo do trabalho e na construção de uma sociedade inclusiva, justa,
sustentável e democrática.
VALORES E PRINCÍPIOS: Ética, Desenvolvimento Humano, Inovação, Qualidade e Excelência, Transparência, Respeito, Compromisso Social e Ambiental.

