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 INGLÊS PARA
NEGÓCIOS - CONVERSAÇÃO
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
Formação Continuada em INGLÊS PARA NEGÓCIOS - CONVERSAÇÃO
7. Número da resolução de autorização do curso original
Resolução nº07/2013

8. Turno de oferta
Vespertino e noturno
9. Modalidade:
Presencial
10. Carga horária total
160h

11. Justificativa para oferta neste Campus
O conhecimento de inglês é de grande importância para qualquer bom profissional, seja
qual for a sua área de atuação. Profissionais da indústria, de empresas públicas e priva das, de áreas diversas, como educação, direito, tecnologia, engenharia, etc, por exemplo,
podem precisar da língua inglesa em vários momentos da rotina diária. Muitas vezes,
pode ser necessário ler e responder e-mails em inglês, atender telefonemas vindos de outros países, participar de reuniões com convidados estrangeiros e até mesmo fazer apresentações em inglês sobre seu trabalho. Ler manuais e ensinar outros funcionários a operar máquinas a partir de instruções em inglês podem ser outras necessidades do profissi onal da atualidade.
O Instituto Federal de Santa Catarina tem como um de seus focos principais a capacitação de profissionais das áreas técnicas. Além disso, a região onde atua o Campus Canoinhas conta com grandes empresas na região, inclusive multinacionais.
Um profissional que fala bem o inglês tem suas portas abertas no mundo do trabalho,
sendo capaz de participar de reuniões, fazer apresentações, interagir com profissionais e
atender clientes pessoalmente, por webconferência e por telefone. Esse conhecimento
torna-se um diferencial dentro das indústrias e empresas que trabalham com exportação,
por exemplo.
Estudantes do ensino médio, também aptos a se candidatar ao curso, que se interessarem por inglês para negócios, podem se qualificar antes mesmo de entrar no mercado de
trabalho ou de ingressar no ensino superior. Nesse caso, o conhecimento em língua inglesa poderá ajudá-los em processos de seleção para futuros empregos. Além de oferecer
educação de qualidade e oportunidade de crescimento profissional, o curso de conversação em inglês pode proporcionar ao aluno o contato com diversas culturas de países falantes da língua inglesa. Ao abordar situações do dia a dia, áudios, vídeos e até textos em
inglês com temas para conversação, o aluno toma conhecimento de realidades diferentes
das dele, tornando-se uma pessoa mais preparada para conviver em um mundo globalizado.
12. Público-alvo na cidade e região
Comunidade interna e externa do IFSC.
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
A língua inglesa faz parte dos cursos técnicos e complementa as habilidades e competências dos profissionais que atuam nestes segmentos.
16. Corpo docente que atuará no curso
1 professor de Inglês
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, março de 2016
Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão

