MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
COLEGIADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – CEPE

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA OFERTA DE
CURSO DE QUALIFICAÇÃO OU CURSO FIC
CAMPUS SOLICITANTE
1. Campus
Araranguá
2. Endereço e Telefone do Campus
Avenida XV de Novembro, 61 - Aeroporto - CEP 88905-112 – Araranguá - SC
Fone: (48) 3311-5000

RESPONSÁVEL PELO CURSO
3. Nome do responsável pelo projeto
Rodrigo da Costa Lima
4. Contatos
rodrigo.lima@ifsc.edu.br – Fone – (48) 3311-5054
5. Nome do Coordenador do curso
Rodrigo da Costa Lima

INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO
6. Nome do curso
Teorias, conceitos e temas no ensino de Filosofia e Sociologia
7. Número da resolução de autorização do curso original
Resolução nº 33/2015
8. Turno de oferta
Noturno
9. Modalidade:
Presencial

10. Carga horária total
40 horas

11. Justificativa para oferta neste Campus
A lei número 11.892/08, que garante o amparo para a criação dos Institutos Federais,
estabelece que 20 % da oferta de cursos seja para a formação de professores. Nesse
sentido, a proposta do presente curso visa atender uma necessidade relativa à
mencionada legislação, haja vista a importância de ampliar a oferta de cursos voltados à
formação continuada de professores.
Há uma demanda crescente pela formação continuada de professores/as de
Filosofia e Sociologia, principalmente na rede pública. A obrigatoriedade do ensino de
Sociologia e Filosofia em todas as séries do ensino médio definida pela Lei 11.648/2008,
colocou o desafio de formar um grande contingente de educadores nestas áreas, tendo
em vista a defasagem e a falta de oferta de cursos de graduação de Filosofia e Sociologia
no estado de Santa Catarina.
Contudo, observa-se que o formato dos cursos de graduação em Filosofia e
Sociologia, no qual os conteúdos e conhecimentos são apresentados de forma
fragmentária, não garante a articulação entre conceitos, teorias e temas necessária à
prática educativa do ensino médio, quer em cada uma dessas disciplinas, quer na sua
interdisciplinariedade. Do mesmo modo, a atuação do docente no ensino médio é, por
muitas vezes, pautada por um número excessivo de aulas e pela inexistência de
planejamento conjunto das aulas entre professores da mesma disciplina ou de disciplinas
afins.
A consequência dos dois elementos supramencionados é a de que a atuação
docente no ensino médio acaba geralmente tomando o percurso que é dado pelo livro
didático das disciplinas. Esse desfecho impossibilita tanto o planejamento crítico quanto o
planejamento mútuo e interdisciplinar da prática educativa.
O presente curso de formação continuada justifica-se, então, no sentido de atender a
uma demanda sócio-regional significativa de professores de Filosofia e Sociologia do
Ensino Médio do Estado de Santa Catarina que, em virtude da sua formação deficitária e
das suas condições de trabalho, não têm a oportunidade de pensar as suas disciplinas de
modo crítico, avaliativo e interdisciplinar. A formação continuada propiciada pelo curso
visa garantir, então, um momento singular de diálogo e (des)construção do modo como
conceitos, teorias e temas são trabalhados na sala de aula.
12. Público-alvo na cidade e região
Professores de ciências humanas e áreas afins da rede pública e das escolas
particulares do Estado de Santa Catarina.
13. Frequência da oferta
(Semestral, de acordo com a demanda.
14. Número de vagas por turma e vagas totais
20 vagas
15. Itinerário formativo no contexto da oferta educativa do campus
O Câmpus Araranguá oferta cursos técnicos integrados e subsequentes e cursos FIC nas

áreas técnicas (vestuário e eletromecânica). Na graduação são ofertados os cursos de
Licenciatura em Física e Produção de Moda, além do curso de especialização em
Educação Científica e Tecnológica). O presente curso apresenta articulação com os
cursos já ofertados no Campus, especialmente os voltados para a formação de
professores.
16. Corpo docente que atuará no curso
DOCENTE

GRADUAÇÃO

TITULAÇÃO

REGIME DE
TRABALHO

Valdir Eidt

Filosofia

Mestre

40h DE

Rodrigo da Costa Lima

Sociologia

Mestre

40h

Cesar Luiz Moreira da
Fonseca Marques

Pedagogia

Mestre

40h DE

17. Instalações que o campus possui para funcionamento do curso
Uma sala de aula com datashow. Um laboratório de informática equipado com os
softwares gratuitos para a construção de mapas conceituais. Materiais necessários:
Impressão preto e branco (600 cópias).
18. Equipamentos e livros a serem adquiridos
Não há previsão para aquisição de equipamentos e livros para a realização do curso.

Araranguá, março de 2016

