
1) Título 

Prática Profissional Integrada (PPI): Metodologia de ensino aplicada nos Cursos 

Técnicos e Tecnológicos do Instituto Federal Farroupilha Campus Panambi 

 

2) Descrição 

 A Prática Profissional Integrada (PPI) consiste em uma metodologia de ensino 

que visa assegurar espaço e tempo no currículo, possibilitando desta forma a articulação 

entre os conhecimentos construídos nas diferentes disciplinas dos cursos com a prática 

real do mundo do trabalho. Desta forma propicia-se a flexibilização curricular e a 

ampliação do diálogo entre as diferentes áreas de atuação. 

Atualmente é uma prática amplamente divulgada e implantada em instituições 

de ensino profissionalizante, sendo uma peça chave para o desenvolvimento de 

atividades práticas relacionadas ao curso de atuação. A cada semestre novas descobertas 

sobre a forma de desenvolvimento desta metodologia de trabalho, bem como a 

experiência docente obtida em 7 anos de desenvolvimento dos projetos possibilitaram o 

entendimento e uma visão muito bem estruturada sobre esta metodologia de ensino. 

 A PPI - Prática Profissional Integrada utilizada no Cursos Superior de 

Tecnologia em Sistemas para Internet, tem por objetivo busca por conhecimentos 

teóricos e práticos para embasar a escolha do assunto que será desenvolvido 

possibilitando aos alunos aliar os conceitos estudados no dia a dia com a prática, 

prevendo sua utilização profissional. 

 Relatar a experiência na realização das PPIs, baseada em cursos da área da 

tecnologia, é mostrar o quão importante esta metodologia auxilia para atingir a 

excelência no perfil dos profissionais egressos dos cursos. Integrar componentes 

curriculares formativos, ultrapassar a visão isolada e direcionar para o trabalho em 

grupos, proporcionando o trabalho intelectual e manual, fundamenta a importância das 

PPIs no processo formativo de nossos alunos. O relato de experiência contará com 

docentes e discentes que irão expor as suas visões sobre a PPI, norteando o debate sobre 

esta metodologia utilizada no IFFar (Instituto Federal Farroupilha), aqui em especial nas 

experiências do Campus Panambi na área de Tecnologia em Sistemas para Internet. 

 

Objetivos: 

- Discutir a importância das PPIs em cursos técnicos e tecnológicos em uma instituição 

de ensino profissionalizante; 

- Apresentar relatos de 7 anos de experiência em orientação do desenvolvimento de 

PPIs; 

- Citar exemplos de trabalhos (de sucesso) que foram desenvolvidos e foram 

implementados; 

- Discutir a visão dos professores e dos alunos sobre a PPI; 

- Enfatizar a importância dessa metodologia de ensino no que tange a aproximação dos 

alunos em formação como o mundo do trabalho; 

- Esboçar como a PPI constitui-se em um espaço de permanente reflexão-ação-reflexão 

envolvendo todo corpo docente do curso no seu planejamento. 
 


