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Para a realização do Curso de Qualificação Socioprofissional em Programação de 
Software, seu conteúdo foi caracterizado em consonância com as orientações e 
diretrizes da Política Pública de Qualificação Social e Profissional do Estado de 
Pernambuco, com base nos parâmetros do Programa Brasileiro de Qualificação Social e 
Profissional – QUALIFICA+BRASIL, no âmbito da SETEQ, que tem como atribuições a 
organização e a execução das atividades de formação e capacitação, visando estimular 
a qualificação profissional, nos municípios de Pernambuco. 

O Programa Brasileiro de Qualificação Social e Profissional – QUALIFICA+BRASIL, tem a 
competência institucional de desenvolver as diretrizes e regulamentação da formação 
profissional e fomentar o estímulo ao empreendedorismo, além de contribuir para o 
desenvolvimento econômico e social e a inclusão produtiva do trabalhador. 
 

Nesse contexto, o Instituto de Administração e Tecnologia- ADM&TEC, através do seu 
Núcleo de Formação Profissional, celebrou junto a SETEQ, contrato para realização de 
serviços técnicos especializados de desenvolvimento institucional com ensino, 
capacitação, treinamento e qualificação sócioprofissional em programação de software, 
com enfoque no acesso ao mercado de trabalho e empreendedorismo, para jovens e 
adultos a partir dos 17 anos, moradores nos municípios da região metropolitana do 
Recife, Caruaru, Jucatí e Tacaimbó. 
 

 
 



REGULAMENTO DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO SOCIOPROFISSIONAL EM 
PROGRAMAÇÃO DE SOFTWARE  

 

 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E OBJETIVOS 

Art. 1º O Curso de Qualificação Socioprofissional em Programação de Software, reger-
se-á por este Regulamento, atos e instruções complementares. 

 

Art. 2º Conforme estabelecido na Meta única do CONVÊNIO n° 906507/2020, a 
Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação do Estado de Pernambuco- SETEQ faz 
cumprir, a realização do Curso de Qualificação Socioprofissional em Programação 
de Software, pelo período de 12 (doze) meses. 

 

Art. 3º O Curso de Qualificação Socioprofissional em Programação de Software, tem por 
objetivo, o atendimento de 400 (quatrocentos) jovens e adultos a partir dos 17 anos, 
moradores nos municípios da Região Metropolitana do Recife e Caruaru, visando 
estimular a qualificação profissional, empregabilidade, geração de renda e o 
empreendedorismo, para o acesso ao mercado de trabalho, nos municípios de 
Pernambuco. 

  

CAPÍTULO II 

DA DIREÇÃO E ESTRUTURA DO CURSO 

Art. 4º O Curso de Qualificação Socioprofissional em Programação de Software será 
ministrado pelo Instituto ADM&TEC. 

§ 1º Compete ao Instituto ADM&TEC, por meio da realização do Curso de qualificação, 
planejar, organizar, executar, acompanhar e avaliar as atividades pedagógicas e 
administrativas relacionadas à sua execução. 

 
§ 2º O Curso de Qualificação Socioprofissional em Programação de Software 

obedecerá à estrutura própria, sob a responsabilidade do Instituto ADM&TEC, 
através de seu Núcleo de Formação Profissional, composta pela Coordenação Geral 
Executiva do Curso, designada especificamente para este fim e com os seguintes 
membros: 

 

a) Coordenador Geral Executivo; 
b) Coordenador Pedagógico; 
c) Coordenador de Logística; 
d) Apoio Técnico e Apoio Logístico; 
e) Equipes de Instrutores. 



 

CAPÍTULO III 

DO MONITORAMENTO E ACOMPANAHAMENTO DO CURSO 

 
Art. 5º O Curso de Qualificação Socioprofissional em Programação de Software terá o 

acompanhamento, monitoramento e fiscalização de sua execução exercido pela 
SETEQ, com a verificação do cumprimento da carga horária e dos conteúdos que 
serão ministrados, do material didático compatível com o curso, absorção do 
conteúdo pelo aluno, participação e frequências do corpo discente e docente no 
processo de ensino aprendizagem. 

CAPÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 6º O Curso de Qualificação Socioprofissional em Programação de Software, tem duração 
de 440 (quatrocentos e quarenta) horas/aulas, compreendendo a realização de 06 
(seis) módulos, de forma presencial e contínua, abrangendo a Região Metropolitana 
do Recife-RMR, que contempla atualmente 14 (quatorze) Municípios. Caruaru e seu 
entorno com 26 (vinte e seis) Municípios, e, os Municípios de Jucatí e Tacaimbó. 

 

Art. 7º O curso está organizado de acordo com a seguinte Matriz curricular: 
 

Matriz Curricular do Curso de Qualificação Socioprofissional em Programação de Software 
 

Módulo Disciplinas 
Carga Horária 

(horas) 
Carga Horária 
Total (horas) 

Módulo I 
Lógica de programação 40 

80 
Estrutura de dados 40 

Modulo II 
Orientação a objeto I - JAVA 40 

80 
Orientação a objeto II - JAVA 40 

Modulo III 
Design Patterns 40 

80 Banco de dados – JDBC e MySQL - Linguagem 
SQL 

40 

Modulo IV 
Interface gráfica e UX (experiência do 
usuário) 

40 
60 

Métodos Ágeis – SCRUM 20 

Modulo V 

Frameworks de desenvolvimento – SCRUM e 
Documentos 40 

100 Laboratório de testes: FUNCIONAIS E 
AUTOMATIZADOS 

20  

Arquitetura cliente-servidor e MVC 40 

Modulo VI Projeto JAVA (PARTE PRÁTICA) 40 40 

TOTAL 440 
 



 
 

CAPÍTULO IV 
DO REGIME DIDÁTICO 

 
Art. 8º O regime didático inclui métodos de ensino e de verificação do rendimento 

apropriado aos objetivos de cada módulo da matriz curricular, tais como: aulas, 
trabalhos em grupo e individuais, aulas práticas, exercício simulado e avaliação de 
rendimentos. 

 
Art. 9º A jornada diária é de 04 (quatro) horas/aulas, de segunda à sexta feira, 

perfazendo a carga horária semanal máxima de 20 (vinte) horas, a serem executadas 
concomitantemente, nos três municípios de realização do Curso. 

 
 

CAPÍTULO V 
DO CORPO DISCENTE 

 
Art. 10. O Corpo Discente é constituído por jovens e adultos a partir dos 17 anos, de ambos 

os sexos, o candidato fará a inscrição de pré matrícula, através site 
www.seteq.pe.gov.br, link www.admtec.org.br, na plataforma 
nucleodeformaçãoprofissional, onde, os 400 (quatrocentos) primeiros selecionados 
e distribuídos de acordo com o número de vagas correspondentes a 225 na Região 
Metropolitana do Recife, 135 em Caruaru, 20 em Jucati e 20 em Tacaimbó, 
respectivamente, serão convocados para a confirmação de Matrícula. 

 

§ 1º A Convocação dos pré selecionados será publicada na plataforma 
nucleodeformaçãoprofissional. 

 
§ 2º Na data de confirmação da Matricula, nos locais definidos, os Alunos habilitados ao 

Curso, entregarão obrigatoriamente a documentação relacionada a seguir: 
 

a) Cópia xerox da Cédula de Identidade; 
b) Cópia xerox do CPF; 
c) Cópia xerox da Comprovação da escolaridade exigida; 
d) Cópia xerox do Comprovante de Endereço 

 
§ 3º Havendo falta ou desistência de Alunos para a confirmação da MATRÍCULA, a 

Coordenação Geral do Curso convocará através do site www.seteq.pe.gov.br, link 
www.admtec.org.br, plataforma nucleodeformaçãoprofissional, tantos quantos 
sejam necessários para o preenchimento das vagas que surgirem nos três locais de 
realização, RECIFE, CARUARU, JUCATI e TACAIMBÓ.  

 

 
Art. 11. São direitos do Aluno matriculado no Curso de Qualificação Socioprofissional 

em Programação de Software, o recebimento de um KIT, composto de: 
 

 Bolsa do Evento, devidamente identificada com logomarcas do Convênio; 



 02 (duas) camisas identificadas para o evento; 
 02 (duas) máscaras de proteção em tecido 100% algodão; 
 Crachá do Aluno; 
 Apostila; 
 Programa do Curso; 
 Bloco de Anotações; 
 Caneta esferográfica; 
 Manual do Aluno, contendo o Regulamento Geral do Curso;  
 Frequentar as atividades escolares;  
 Poderá portar produtos pessoais de higienização (como álcool em gel), 

garrafa de água e máscaras reserva; 
 O uso da máscara é dispensado para Alunos com autismo, deficiência 

intelectual, deficiências sensoriais ou outras deficiências que as impeçam o 
uso adequado, contanto que tal condição tenha sido informada 
previamente no   formulário de inscrição, no campo específico para pessoas 
com deficiência (PCD); e, 

 Quando necessário, tirar dúvidas, solicitar explicações, opinar e questionar 
sobre o conteúdo em aula, com o corpo docente. 

 Squeeze (Garrafa plástica para uso de água mineral) 
 
Art. 12. São deveres do Aluno: 
 

a) Cumprir os dispositivos e regulamento deste manual e as determinações da 
Coordenação Geral Executiva do Curso; 

 

b) Comparecer pontualmente e cumprir com os horários das aulas, diariamente 
de segunda a sexta feira, nos respectivos Turnos e Horários: 

 Turno da manhã das 7:30 às 11:30; 
 Turno da tarde das 13:00 às 17:00; 
 Turno da noite das 18:00 às 22:00. 
 

c) Zelar pela conservação dos bens móveis e imóveis do local de realização do 
curso, observando as normas de utilização de suas dependências; 

 

d) Ter um comportamento ético compatível com a condição de Aluno; 
 

e) Empenhar-se em práticas sadias de higiene individual, coletiva e no 
cumprimento ao protocolo de segurança da COVID 19, conforme 
estabelecido: 

 

 O Aluno deverá respeitar as regras de distanciamento, higienização das 
mãos e uso de máscara durante todo o tempo enquanto estiver nas 
dependências do prédio; 

 
 

 O Aluno apenas poderá retirar a máscara momentaneamente e com a 
autorização da equipe do Instituto ADM&TEC para que seja realizada a 
sua identificação pessoal, para consumir água ou alimentos ou para 
realizar a substituição da máscara; 
 



 O Aluno que persistir em não respeitar as orientações recebidas sobre a 
prevenção ao COVID-19 tais como: uso da máscara, higienização das mãos, 
entre outras orientações, não poderá permanecer em aula e poderá ser 
considerado eliminado do Curso;  
 

 É proibido manter contato físico entre Alunos nas dependências do 
prédio de realização das aulas do Curso, assim como compartilhar 
objetos pessoais; 
 

 O Aluno deverá respeitar as regras de distanciamento social, bem como 
respeitar a sinalização a respeito do distanciamento nas filas e sobre o 
posicionamento das bancas nas salas de aula. 

 
f) Informar prontamente à Coordenação Geral Executiva do Curso qualquer 

alteração nos dados da Ficha de Inscrição; e, 
 

g) Não utilizar aparelhos celulares para atividades que não estejam relacionadas 
aos conteúdos curriculares e de avaliação de rendimento. 

 
 

CAPÍTULO VI 
DO CORPO DOCENTE E TÉCNICO 

 
Art. 13. O Corpo de Docentes do Curso de Qualificação Socioprofissional em Programação de 

Software é constituído por profissionais com conhecimento nas disciplinas que 
compõem cada módulo. 

 
Art. 14. A frequência do Aluno será aferida e divulgada pela Coordenação Geral 

Executiva do Curso. 
 
Art. 15. As faltas serão contadas em função de cada tempo de aula, conforme o 

estabelecido no artigo 9º, computando-se o seu total ao final do Curso. 
 
Parágrafo único. O limite de faltas em cada módulo corresponde a uma frequência 

mínima de 80% (oitenta por cento) do total da carga horária presencial de 400 
(quatrocentas) horas. 

 
Art. 16. Todas as faltas devem ser obrigatoriamente justificadas junto à Coordenação, 

Geral Executiva do Curso no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar do término 
de sua ocorrência. 

 
Parágrafo único. Excepcionalmente, a falta do aluno poderá ser abonada pela 

Coordenação Geral Executiva do Curso, com base na análise da justificativa. 
 

 
CAPÍTULO VII 

DA FREQUÊNCIA E ASSIDUIDADE 
 

Art. 17. A frequência é obrigatória, sendo apurada em cada tempo de aula ou atividade 
componente da grade curricular. 



 
Parágrafo único. A assinatura da frequência implica compromisso de permanência em 

sala durante toda a duração da aula ou atividade programada. 
 
 

Art. 18. Será atribuído falta a um tempo de aula, ao aluno que se atrasar (chegar com a 
aula já iniciada) mais do que 20 (vinte) minutos ou que se ausentar (sair com a aula 
já iniciada, retornando ou não à sala de aula) por um período total (soma de todas as 
ausências) superior a 20 (vinte) minutos. 

 
Art. 19. Não será permitida a dispensa de nenhum módulo e nem pedidos de 

trancamento de um ou mais módulos, devendo o aluno cursar todas as disciplinas do 
curso. 

 
 

CAPÍTULO VIII 
DA AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO 

 
Art. 20. A avaliação do rendimento do aluno leva em conta os resultados do 

aproveitamento e a frequência às atividades dos 05 (cinco) Módulos programadas 
para o Curso de Qualificação Socioprofissional em Programação de Software, a que se 
refere este Regulamento. 

 
Art. 21. A Nota do Curso (NC), para efeito de apurar a aprovação do Aluno, será a obtida 

da seguinte forma: 
 

§ 1º EXERCÍCIO SIMULADO, identifica a verificação da aprendizagem, por meio de 
questões extraídas do conteúdo programático dos (Módulos/Disciplinas), ao término 
do Curso, realizado mediante aplicação de provas objetivas de conhecimentos, 
contendo 50 (cinquenta) questões, de múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas e 
uma única resposta correta, obedecendo a seguinte orientação: 

 Aplicação on line, através do site do ADMTEC; 
 

 Duração para a execução do exercício de 12 (doze) horas, podendo o Aluno 
participar mais de uma vez do exercício e no máximo três vezes, desde que no 
intervalo de tempo disponível para tal. 

 

 

§ 2º AVALIAÇÃO DE RENDIMENTO com uma Prova Objetiva de Conhecimentos, 
contendo 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, 05 (cinco) alternativas e 01 
(uma) única resposta correta, atendendo as seguintes regras: 

 
 

 Questões objetivas, extraídas do conteúdo programático do curso e da 
Apostila, podendo ser abordado temas ou estudos de casos, situações 
problemas entre outras; 

 

 Aplicação presencial, em sala de aula; 
 

 Duração para realização da prova de 04 (quatro) horas; 
 

 O Aluno obterá o conceito de Aproveitamento, com Nota Classificatória, 
concedido por Diploma de Mérito, com rendimento superior a 70% (setenta 
por cento) na Avaliação de Rendimento, observado os limites de faltas, e;  



 

 A nota máxima na avaliação será de 100 (cem) pontos, obtidos a partir da 
média ponderada que se apresenta a seguir: 

 
 

PF = (PFC X 30) + (PAOP X 20) + (NARA X 50) 
100 

 Onde: 

PF= PONTUAÇÃO FINAL; 
PFC= PONTUAÇÃO DE FREQUÊNCIA NO CURSO; 
PAOP= PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO DAS OFICINAS PRÁTICAS; 
NARA= NOTA DE AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO DO ALUNO 

 
 

Art. 23 O Aluno será considerado aprovado caso obtenha rendimento mínimo de 50% 
(cinquenta por cento) na avaliação final e não ultrapasse o limite de faltas permitido, 
conforme estabelecido no parágrafo único do artigo 15. 

 
 

CAPÍTULO IX 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 24. Os gastos decorrentes da participação no Curso de Qualificação Socioprofissional 
em Programação de Software (alimentação, transporte, etc.) ocorrerão a expensas do 
Aluno. 
 
Art. 25. A Coordenação Geral Executiva do Curso de Qualificação Socioprofissional em 

Programação de Software, poderá complementarmente baixar instruções reguladoras 
ao bom desempenho e êxito à preparação profissional dos Alunos e aos interesses 
institucionais da SETEQ. 

 
Art. 26. Os casos omissos e as alterações que se fizerem necessárias na execução do 

Curso de Qualificação Socioprofissional em Programação de Software serão resolvidos pela 
Coordenação Geral Executiva do Curso, devidamente ratificado pelo Comitê de 
Monitoramento da Execução do Curso.  

 
 
 


