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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA OFERTA DE
CURSO FIC

CAMPUS SOLICITANTE

1. Campus
Caçador

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
Mayara Tsuchida Zanfra

4. Contatos
Telefone: (49) 3561-5724
Celular: (48) 8822-5495
E-mail: mayara.zanfra@ifsc.edu.br

5. Nome do Coordenador do curso

INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO

6. Nome do curso
Inglês Avançado – Diagnóstico e Intervenção I

7. Número da resolução de autorização do curso original
Resolução n. 02/2013.

8. Turno de oferta
Noturno

9. Modalidade: 
Presencial

10. Carga horária total
40h



11. Justificativa para oferta neste Campus
Muitas pessoas, ao concluírem cursos de língua inglesa, não têm oportunidade de

praticá-la e muito menos de aperfeiçoá-la. No entanto, a necessidade de ser fluente e
proficiente  em  língua  inglesa  conquista  cada  vez  mais  espaço.  A  divulgação  de
conhecimentos científicos e do cotidiano tem como língua internacional o inglês e, assim,
a demanda por um conhecimento sólido da produção oral e escrita e da compreensão oral
e escrita em língua inglesa é grande. Mesmo para muitas profissões nas quais não é
cobrada  a  proficiência  em  língua  inglesa,  ela  é  valorizada,  e  tê-la  é  um  diferencial
determinante. 

A oferta de cursos gratuitos por profissionais qualificados na área de língua inglesa,
especialmente no nível avançado das quatro habilidades, é nula na região. O curso ainda
traz como diferencial o ponto inicial que são os problemas de cada aluno, promovendo
aulas individualizadas e produtivas.

12. Público-alvo na cidade e região
Falantes de língua inglesa como língua estrangeira em nível intermediário superior ou
avançado  que  buscam  o  compartilhamento  de  informações  científicas,  profissionais,
culturais e sociais em língua inglesa.

13. Frequência da oferta
Semestral

14. Número de vagas por turma e vagas totais
25 vagas (uma turma maior prejudicaria o aprendizado e o desenvolvimento da linguagem
neste nível).

15. Itinerário formativo no contexto da oferta educativa do campus
O curso FIC de Inglês Avançado prepara o aluno para estar mais bem preparado para sua
carreira  nas  mais  diversas  áreas  profissionais.  Além  disso,  possibilita  acesso  ao
conhecimento  científico em língua inglesa,  e  também pode despertar  o  interesse dos
alunos por novas capacitações e ingresso em outros cursos oferecidos pelo Campus.. 

16. Corpo docente que atuará no curso
Me. Mayara Tsuchida Zanfra
E-mail: mayara.zanfra@gmail.com



17. Instalações que o campus possui para funcionamento do curso
O campus possui sala de aula com projetor, aparelho de som e quadro branco. Também
possui sala de informática com computadores com acesso à internet e fones de ouvido e
microfone. A biblioteca é equipada com livros de inglês, dicionários, livros de gramática,
etc. 

18. Equipamentos e livros a serem adquiridos
Não se aplica.

Florianópolis, 4 de março de 2016
Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão




