
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 EM ESPANHOL

BÁSICO

CAMPUS SOLICITANTE

1. Campus
Canoinhas
A ata do Colegiado será enviada antes da próxima reunião do CEPE.
(anexar a deliberação de solicitação do curso pelo do Colegiado do Campus, devidamente
assinada por seu presidente)

2. Endereço e Telefone do Campus
Avenida Expedicionários, 2150 – Campo da Água Verde, Canoinhas/SC
(47) 3627-4500

RESPONSÁVEL PELO CURSO

3. Nome das responsáveis pelo projeto
Ana Cláudia Burmester

Juliete Alves dos Santos Linkowski

4. Contatos
ana.burmester@ifsc.edu.br

Juliete.linkowski  @ifsc.edu.br
 (47) 3627-4500

5. Nome do Coordenador do curso
(nominar o coordenador, caso haja)

INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO

6. Nome do curso
FIC em Espanhol Básico

7. Número da resolução de autorização do curso original
Resolução nº 14/2013

mailto:ana.burmester@ifsc.edu.br
mailto:Juliete.linkowski@ifsc.edu.br
mailto:Juliete.linkowski@ifsc.edu.br


8. Turno de oferta
Noturno

9. Modalidade:
Presencial

10. Carga horária total
160h

11. Justificativa para oferta neste Campus
A oferta do curso Espanhol Básico justifica-se pela necessidade, nas comunidades acadê-
mica e não acadêmica (comunidade em geral), de acesso gratuito a cursos de idioma.

12. Público-alvo na cidade e região
Comunidade em geral, profissionais e alunos da rede pública de educação

13. Frequência da oferta
Conforme demanda.

14. Número de vagas por turma e vagas totais
20 vagas por turma, esperando-se ofertar 1 turma por semestre.

15. Itinerário formativo no contexto da oferta educativa do campus
Este curso articula-se de forma ampla com todos os eixos tecnológicos e todas as ofertas
do Câmpus, é um curso que fornecerá suporte para os cursos técnicos e posteriormente
superiores, pois o estudante terá contato no mundo acadêmico com vários gêneros textu-
ais, entre este muitos artigos científicos produzidos em outro idioma, sendo comuns o in -
glês e o espanhol.

16. Corpo docente que atuará no curso

1 professor de Espanhol

17. Instalações que o campus possui para funcionamento do curso
O curso será realizado em uma sala de aula contendo 20 carteiras, quadro branco, mesa
e  cadeira  para  o  professor.  A sala  apresenta  condições  apropriadas  de  ventilação  e
iluminação. Existem equipamentos de multimídia à disposição para uso em sala de aula
(projetor, notebook e lousa digital.
Além disso, os alunos contarão com o espaço da biblioteca, tanto o acervo quanto as
salas de estudos individual e em grupo.

18. Equipamentos e livros a serem adquiridos
Não há necessidade de aquisição de livros.

Canoinhas, fevereiro de 2016



Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão
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