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
(anexar a deliberação de solicitação do curso pelo do Colegiado do Campus, devidamente
assinada por seu presidente)
2. Endereço e Telefone do Campus
Endereço: Avenida Fadho Thomé, 3000
CNPJ: 81 531 428 0001-62
Telefone: (49) 3561-5700

RESPONSÁVEL PELO CURSO
3. Nome do responsável pelo projeto
João Augusto da Silva Bueno
4. Contatos
joão.augusto@ifsc.edu.br 5. Nome do Coordenador do curso
Não há

INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO
6. Nome do curso
Ferramentas on line
7. Número da resolução de autorização do curso original
Resolução Nº 26/2015

8. Turno de oferta
Vespertino e Noturno

9. Modalidade:
Presencial
10. Carga horária total
30 horas

11. Justificativa para oferta neste Campus
Nos dias atuais, com a popularização e a facilidade do uso da internet e com o avanço
das tecnologias utilizadas nos diversos dispositivos que a utilizam, fornecer aplicativos
capazes de funcionarem diretamente pela internet tornou-se uma realidade. Utilizar o
navegador da internet não mais é sinônimo de buscar notícias ou utilizar redes sociais,
mas também de utilizar aplicativos iguais ou melhores do que os Aplicativos Desktop
desenvolvidos para determinados sistemas operacionais.
Nesse sentido, a oferta desse curso no Câmpus é uma forma de preparação do
profissional frente as exigências do mercado de trabalho e a promoção do uso da
informática como ferramenta de suporte ao trabalho nos mais variados tipos de
estabelecimentos. Os participantes deste curso serão capazes de utilizar aplicativos
online capazes de tornar o seu trabalho colaborativo e em vários tipos de dispositivos
diferentes.
12. Público-alvo na cidade e região
Pessoas interessadas na área.
13. Frequência da oferta
Conforme demanda
14. Número de vagas por turma e vagas totais
Serão ofertadas 30 vagas em função da limitação de computadores nos laboratórios de
informática do Câmpus.
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
Professores da área de informática
17. Instalações que o campus possui para funcionamento do curso
O curso será realizado em laboratório de informática com trinta computadores e utilizará o
um navegador (browser) e conexão de internet
18. Equipamentos e livros a serem adquiridos
Não se aplica
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Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão

