
ANEXO XII 

DIRETRIZES PEDAGÓGICAS PARA O EDITAL SMATE 001/2017 

 

1. Do Público-Alvo  

 

1.1. O público prioritário das ações decorrentes do Programa Municipal de Qualificação, 

Emprego e Renda são pessoas físicas beneficiárias de programas sociais desenvolvidos pelo 

Município de Belo Horizonte. 

1.2. A seleção de alunos para as ações de qualificação deste instrumento será efetuada pelos 

postos municipais do SINE (Barreiro, BH Resolve e Venda Nova). 

1.3. Para todos os cursos serão assegurados, no mínimo, 10% (dez por cento) do total das vagas 

para pessoas com deficiência. 

 

2. Da Matrícula  

 

2.1. A matrícula de alunos nos cursos deste Edital será efetuada nos postos municipais do SINE 

(Barreiro, BH Resolve e Venda Nova). 

 2.2. São condições exigidas dos alunos para matrícula nos cursos: 

a) serem preferencialmente cadastrados nos postos municipais do SINE;  

b) apresentarem os seguintes documentos: PIS, Carteira de Identidade, CPF e Carteira de 

Trabalho e Previdência Social - CTPS. A ausência de documentos deve ser avaliada pela 

Coordenação de Qualificação da SMATE; 

c) residirem em Belo Horizonte, apresentando comprovação de endereço; 

e) possuírem os pré-requisitos exigidos para realização do curso e, quando necessário, 

participarem de processo seletivo e/ou avaliação prática, conforme determinação da instituição 

executora e/ou Secretaria Municipal Adjunta de Trabalho e Emprego.  

 

3- Da Avaliação, Recuperação e Promoção dos Alunos 

 

3.1. O ensino e a aprendizagem social e profissional ocorrerão em um processo de natureza 

qualitativa e quantitativa, de forma cumulativa, contínua, abrangente, sistemática e flexível de 

obtenção e de apreciação dos seus resultados. 

3.2. A avaliação de desempenho do aluno é contínua e cumulativa, prevalecendo os aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos, considerando o seu desenvolvimento ao longo do processo. 

3.3. Os critérios de avaliação e os indicadores de desempenho dos alunos devem ser explicitados 

no planejamento coletivo da instituição executora e comunicados aos mesmos no início das 

atividades de qualificação. 

3.4. Devem ser priorizados procedimentos de avaliação integradores que estimulem a pesquisa e 

a atualização do aprendizado. 

3.5. A avaliação da aprendizagem pode ser realizada por meio da elaboração e do 

desenvolvimento de projetos e respectiva demonstração da capacidade de aplicação, por meio de 

provas, pesquisas e outras atividades significativas, desenvolvidas individualmente ou em grupo. 

3.6. Para o processo de avaliação, deverão ser utilizados instrumentos de medidas diversificados, 

enfatizando o sucesso e não o fracasso, e envolvendo todos os sujeitos que participam do 

processo educativo. 

3.7. A avaliação do processo de ensino e aprendizagem terá como finalidade obter subsídios 

para: 

a) planejar as intervenções pedagógicas dos docentes, antecedendo, acompanhando e finalizando 

o trabalho pedagógico; 

b) criar formas de apoio aos alunos que apresentem dificuldades de aprendizagem; 

c) verificar se os objetivos propostos estão sendo alcançados, possibilitando, tanto o ajuste da 

intervenção pedagógica dos docentes, quanto o monitoramento, por parte dos alunos, do seu 

desempenho individual e do desempenho coletivo; 

d) obter subsídios para a revisão da metodologia dos cursos; 

e) contribuir para a efetiva aprendizagem dos alunos; 

f) atestar os resultados de aprendizagem dos alunos, para fundamentação das respectivas 

certificações, tendo em vista a sua real qualificação profissional. 

 

 

4. Da Reprovação 



 

4.1. Ao aluno considerado reprovado na síntese das avaliações após a realização do exame final, 

será oferecida oportunidade de participar de uma segunda chamada do exame, a ser realizada no 

prazo máximo de uma semana após a divulgação dos resultados. 

4.2. A instituição executora poderá ministrar aulas de reforço para os alunos em segunda 

chamada, sem ônus financeiro para o Município de Belo Horizonte e para o aluno. 

4.3. A proposta educacional integradora exige que a avaliação da aprendizagem seja instrumento 

hábil a aferir a efetiva absorção dos conhecimentos ministrados aos alunos na sua formação 

como trabalhador, evitando que esta seja apenas uma avaliação que reprova, pune e exclui. A 

reprovação será compreendida na sua interação com todo o processo formativo do qual é parte 

integrante. Para atender a esta orientação, o corpo docente responsável pelos cursos deverá 

considerar: 

a) as avaliações ao longo e ao final de cada unidade ou módulo, cujos resultados devem indicar a 

continuidade do processo pedagógico adotado ou representar um marco inicial para novas 

diretrizes do trabalho pedagógico por parte da equipe docente; 

b) todos os elementos e recursos que constituem o trabalho pedagógico; 

c) a necessidade de serem criadas e desenvolvidas formas de recuperação contínua dos alunos, 

durante todo o percurso do processo de ensino e de aprendizagem. 

4.4. Os instrumentos de avaliação a serem utilizados no processo de aprendizagem dos alunos 

são os seguintes: 

a) avaliação diagnóstica e continuada: ao longo de cada unidade, mediante um processo contínuo 

e cumulativo de avaliação, realizado no quotidiano das salas de aula e de outras situações de 

ensino e de aprendizagem, de forma a colher informações sobre a participação, o interesse, os 

avanços, as iniciativas, as dificuldades e as necessidades de cada aluno, grupo de alunos ou 

turma; 

b) avaliação final: versando sobre conhecimentos, competências e práticas desenvolvidas em 

todo o curso.  

 

5. Da Certificação 

 

5.1. A certificação dos cursos oferecidos será vinculada à frequência do aluno e também à 

avaliação de seu desempenho durante todo o processo de ensino e aprendizagem, atendendo a 

um dos seguintes critérios: 

a) frequência às aulas de 75% (setenta e cinco por cento), conjugada com aproveitamento 

mínimo de 60% (sessenta por cento), em nível avaliativo, em relação ao conteúdo total do curso; 

b) frequência às aulas entre 60% (sessenta por cento) a 75% (setenta e cinco por cento), 

conjugada com aproveitamento mínimo de 80% (oitenta por cento), em nível avaliativo, em 

relação ao conteúdo total do curso e com a elaboração de um trabalho escrito correspondente ao 

conteúdo das aulas em que o aluno foi infrequente, que será avaliado pela coordenação 

pedagógica da instituição executora do curso, visando verificar se o aluno detém conhecimento 

técnico suficiente sobre a matéria em exame; 

5.2. Não será atribuída nota ao trabalho complementar de que trata a alínea "b" do subitem 

anterior, competindo-lhe apenas demonstrar que o aluno detém conhecimentos técnicos 

suficientes sobre a matéria, suprindo sua frequência às aulas; 

5.3. Somente poderá se valer da hipótese prevista alínea "b" do subitem 5.1 os alunos que 

justificarem, de forma inequívoca, sua ausência às aulas, por motivo aceito pela coordenação 

pedagógica da instituição e pela Coordenação de Qualificação da SMATE. 

 

 


