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 LEITURA:
TEORIA E PRÁTICA
CAMPUS SOLICITANTE
CANOINHAS
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
Claudia Kuns Tomaselli

4. Contatos
Claudia.tomaselli@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 Leitura: teoria e prática
7. Número da resolução de autorização do curso original
RESOLUÇÃO CEPE/IFSC Nº 08, DE 31 DE MARÇO DE 2015
8. Turno de oferta
Vespertino e noturno

9. Modalidade:
Presencial
10. Carga horária total
40h
11. Justificativa para oferta neste Campus
O IFSC tem como um de seus objetivos articular, fomentar e ofertar cursos de formação
inicial e continuada para professores da Rede Básica de Ensino, bem como para os estudantes de cursos de licenciatura. Dessa forma, as atividades a serem desenvolvidas pelo
projeto no câmpus Canoinhas ampliam o contato com escolas, professores e futuros profissionais da área educacional, estabelecendo um importante vínculo entre esses grupos
na busca pelo incentivo à leitura.
O trabalho com a leitura é um dos carros-chefe na educação. Por outro lado, sabe-se que
ainda há muitas lacunas a serem preenchidas para que ela possa, de fato, ser melhor tra balhada e gerar mais possibilidades de aprendizagem. Buscar formas de melhorar a ma neira de como trabalhar a leitura em sala de aula, contribuindo, não só para o desenvolvi mento linguístico dos alunos, mas também para o seu desenvolvimento geral, crítico e reflexivo, é o objetivo desse curso.
12. Público-alvo na cidade e região
Professores do Ensino Básico das redes pública e privada e graduandos de cursos de li cenciatura.
13. Frequência da oferta
Conforme demanda do município e/ou estado em consonância com as possibilidades do
IFSC Câmpus Canoinhas
14. Número de vagas por turma e vagas totais
30 vagas
15. Itinerário formativo no contexto da oferta educativa do campus
O curso não faz parte do itinerário formativo do câmpus, mas trata da formação de professores da educação básica, que é um dos objetivos do IFSC.
16. Corpo docente que atuará no curso
01 professora de Língua Portuguesa
17. Instalações que o campus possui para funcionamento do curso
O curso será realizado em sala de aula contendo 30 carteiras, quadro branco, mesa e
cadeira para o professor. Existem equipamentos de multimídia à disposição para uso em
sala de aula (projetor, notebook e lousa digital).
Além disso, os alunos utilizarão espaços e materiais disponíveis na biblioteca do câmpus
Canoinhas, como salas de estudo individual, mesas e cadeiras e acervo bibliográfico.
18. Equipamentos e livros a serem adquiridos
Não há necessidade de aquisição de livros.
Canoinhas, julho de 2016
Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão

