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RESUMO

O presente documento constitui o projeto pedagógico do Curso de Formação Inicial e

Continuada (FIC) de Vendedor, na modalidade presencial, no âmbito do edital n° 02 de

20 de abril de 2017. Este projeto pedagógico de curso se propõe a contextualizar e a

definir as diretrizes pedagógicas para o respectivo curso no âmbito do Instituto Federal

Goiano  –  Campus  Posse.  Consubstancia se  em uma proposta  curricular  baseada  nos

fundamentos  filosóficos  da prática educativa progressista  e  transformadora,  nas  bases

legais da educação profissional e tecnológica brasileira, explicitadas na LDB nº 9.94/96 e

atualizadas  pela  Lei  nº  11.741/08,  e  demais  resoluções  que  normatizam a  Educação

Profissional  brasileira,  mais  especificamente  a  que  se  refere  à  formação  inicial  e

continuada ou qualificação profissional. Este curso de Formação Inicial e Continuada de

Vendedor, na modalidade presencial, aspira a uma formação que permita a mudança de

perspectiva de vida por parte do aluno; a compreensão das relações que se estabelecem

no mundo do qual ele faz parte; a ampliação de sua leitura de mundo e a participação

efetiva nos processos sociais. Dessa forma, almeja-se propiciar uma formação humana e

integral em que o objetivo profissionalizante não tenha uma finalidade em si, nem seja

orientado pelos interesses do mercado de trabalho, mas se constitua em uma possibilidade

para  a  construção  dos  projetos  de  vida  dos.  Este  documento  apresenta,  portanto,  os

pressupostos teóricos, metodológicos e didático pedagógicos estruturantes da proposta do

curso em consonância com o Projeto Político Pedagógico Institucional.
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