MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
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SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA OFERTA DE
CURSO DE QUALIFICAÇÃO OU CURSO FIC
CAMPUS SOLICITANTE
1. Campus
Caçador
2. Endereço e Telefone do Campus
Av. Fahdo Thomé, 3000, Bairro Champagnat, Caçador/SC
Telefone: (49) 3561-5700

RESPONSÁVEL PELO CURSO
3. Nome do responsável pelo projeto
Pierry Teza
Chefe do Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão
4. Contatos
Telefone: (49) 3561-5700
E-mail: pierry.teza@ifsc.edu.br
5. Nome do Coordenador do curso
Pierry Teza
Telefone: (49) 3561-5700
E-mail: pierry.teza@ifsc.edu.br

INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO
6. Nome do curso
FIC de Assistente de Planejamento e Controle da Produção
7. Número da resolução de autorização do curso original
Resolução CEPE/IFSC N. 14/2014
8. Turno de oferta
Noturno
9. Modalidade:
Presencial
10. Carga horária total
160 horas

11. Justificativa para oferta neste Campus
Caçador localiza-se no meio oeste do estado de Santa Cataria e fica
aproximadamente 400 km da capital Florianópolis. O campus do Instituto Federal
implantado nesta cidade atende a demanda dos municípios de: Arroio Trinta, Caçador,
Calmon, Fraiburgo, Lebon Régis, Macieira, Matos Costa, Pinheiro Preto, Rio das Antas,
Salto Alto, Timbó Grande e Videira. Juntos, os mesmos somam mais de 190 (cento e
noventa) mil habitantes.
A cidade nasceu após a Guerra do Contestado, impulsionada pela construção da
estrada de ferro que liga São Paulo ao Rio Grande do Sul e pela chegada dos imigrantes
italianos e posteriormente japoneses, árabes, alemães e poloneses.
Atualmente Caçador é a maior cidade do meio-oeste catarinense e é um importante
polo cultural, econômico e político. Desenvolveu sua economia com base na extração e
industrialização da madeira, bem como no reflorestamento. (SEBRAE, 2013). O setor da
madeira é considerado a principal fonte econômica da região, graças ao volume de
produção e à qualidade das peças. As madeireiras investem em tecnologia e muitas
exportam parte da fabricação. (DIÁRIO CATARINENSE, 2012). Além das madeireiras, a
cidade possui outros segmentos produtivos significativos,

tais como o setor

metalmecânico, do couro e do calçado, de confecções e de plásticos.
Na última avaliação dos setores produtivos de Caçador realizada pelo SEBRAE, a
agropecuária contribuiu com 6,9%, o setor de serviços com 39,8 % e a indústria com
34,6% do PIB municipal. Conforme estes dados, a indústria é o setor responsável por
grande parte do movimento financeiro, e é o setor que mais emprega, respondendo por
48,4% dos postos de trabalho gerados no município. (SEBRAE, 2013).
A elevação do nível global de competitividade da produção está entre as
prioridades das lideranças mundiais emergentes no que implica no fortalecimento da
tecnologia básica destes países, sendo portanto inquestionável o papel central das
atividades relacionadas à metrologia, normalização e qualidade. (FERNANDES, 2011).
Considerando a contribuição do setor industrial no desenvolvimento econômico e
social da cidade faz se necessário o aprimoramento da qualidade em toda a cadeia
produtiva do setor secundário, com o objetivo de melhorar a qualidade do produto final e
consequentemente aumentar a competitividade e produtividade no cenário mundial.
Para o alcance de tal sucesso, a qualificação dos profissionais envolvidos
diretamente e indiretamente na área de planejamento e controle da produção é
necessária. É considerando o cenário apresentado e visando atender à necessidade do
mercado em qualificar os profissionais que o curso de assistente em planejamento e

controle da produção será implantado no município.
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12. Público-alvo na cidade e região
O curso tem como foco profissionais já inseridos no mercado e demais
interessados na área de planejamento e controle da produção. Em relação ao número de
empresas estabelecidas em Caçador, destacam-se os seguintes setores, que são
potenciais demandantes do curso a ser ofertado, segundo dados do SEBRAE (2011):
Indústrias de Transformação (483 unidades); Atividades Profissionais, Científicas e
Técnicas (138).
13. Frequência da oferta
Conforme demanda.
14. Número de vagas por turma e vagas totais
Serão ofertadas 30 vagas.
15. Itinerário formativo no contexto da oferta educativa do campus
O curso tem relação com os Cursos Técnicos Concomitantes em Plásticos e de
Administração e com o Curso Superior de Engenharia de Produção, todos com oferta em
2016.
16. Corpo docente que atuará no curso
Prof. Pierry Teza (Graduação em Administração e Especialização e Mestrado em
Engenharia de Produção).
17. Instalações que o campus possui para funcionamento do curso
Para a execução do curso, o câmpus conta com Salas de Aula, Laboratório de Informática
e Laboratório de Metrologia.
18. Equipamentos e livros a serem adquiridos
Para a execução do curso, não há necessidade de aquisição de equipamentos e livros.
Florianópolis, maio de 2015
Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão

