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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA OFERTA DE
CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM ESPANHOL
CAMPUS CAÇADOR
1. Campus
(anexar a deliberação de solicitação do curso pelo do Colegiado do Campus,
devidamente assinada por seu presidente)
2. Endereço e Telefone do Campus
Av: Fadho Thomé 3000 – Bairro Champagnat
Caçador – SC CEP 89500-000

RESPONSÁVEL PELO CURSO
3. Nome do responsável pelo projeto
Diogo Moreno
4. Contatos
diogo.moreno@ifsc.edu.br
(49)35615700
5. Nome do Coordenador do curso
Não há

INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO
6. Nome do curso
Formação Inicial em Espanhol
7. Número da resolução de autorização do curso original
Resolução 30/2016
8. Turno de oferta
Matutino, vespertino ou noturno, conforme demanda

9. Modalidade:
Presencial
10. Carga horária total
360 horas
11. Justificativa para oferta neste Campus
A oferta do curso Espanhol Básico justifica-se pela necessidade, nas comunidades
acadêmica e não acadêmica (comunidade em geral), de acesso gratuito a cursos
de idioma.
12. Público-alvo na cidade e região
As vagas serão destinadas aos alunos e servidores do IFSC e à comunidade
externa.
13. Frequência da oferta
A oferta será semestral. Serão ofertados os seis (06) níveis de espanhol. Contudo,
caso o número de matrículas seja inferior a 50% do número de vagas ofertadas a
turma não será ofertada naquele nível.
14. Número de vagas por turma e vagas totais
Serão ofertadas turmas conforme a demanda em um total de 30 vagas por turma.
A oferta de turmas com 30 vagas justifica-se por tratar-se de estudo de línguas
onde uma turma maior prejudicaria o aprendizado e o desenvolvimento da
linguagem.
15. Itinerário formativo no contexto da oferta educativa do campus
Este curso articula-se de forma ampla com o eixo tecnológico e todas as ofertas
do Câmpus.
16. Corpo docente que atuará no curso
Professor de Espanhol do Campus Caçador.
17. Instalações que o campus possui para funcionamento do curso

O campus possui sala de aula com projetor, aparelho de som e quadro branco.
Também possui sala de informática com computadores com acesso à internet e
fones de ouvido e microfone. A biblioteca é equipada com livros de espanhol,
dicionários, livros de gramática, etc.
18. Equipamentos e livros a serem adquiridos
Não se aplica

Caçador, 11 de agosto de 2016
Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão

