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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA OFERTA DE
CURSO DE QUALIFICAÇÃO FIC
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
Endereço: Avenida Fadho Thomé, 3000
CNPJ: 81 531 428 0001-62
Telefone: (49) 3561-5700

RESPONSÁVEL PELO CURSO
3. Nome do responsável pelo projeto
Jaison Schinaider
Fernando Augusto Groh de Castro Moura
4. Contatos
Jaison.schinaider@ifsc.edu.br
Fernando.moura@ifsc.edu.br
(49)35615700
5. Nome do Coordenador do curso

Não há
INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO
6. Nome do curso
Metodologias e práticas no ensino de Filosofia e Sociologia
7. Número da resolução de autorização do curso original
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,
em especial na região onde o IFSC – Caçador está inserido.
12. Público-alvo na cidade e região
Professores de ciências humanas e áreas afins da rede pública e das escolas particulares
de Caçador e região
13. Frequência da oferta
Conforme demanda
14. Número de vagas por turma e vagas totais
40 vagas
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
Jaison Schinaider
Fernando Augusto Groh de Castro Moura
17. Instalações que o campus possui para funcionamento do curso
O campus possui sala de aula com projetor multimídia e computadores. Também possui
laboratório com computadores com acesso à internet.
18. Equipamentos e livros a serem adquiridos
Não se aplica
Florianópolis, 10 de maio de 2015
Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão

