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PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO – FIC PRONATEC
Autorização da oferta

Título do Curso: Jardineiro

Parte 1 (solicitante)

DADOS DO CAMPUS PROPONENTE

1 Campus: São Carlos

2 Endereço/CNPJ/Telefone do campus: 

Rua La Salle 238
3 Complemento: 

4 Departamento: 
PRONATEC

5 Há parceria com outra Instituição? 

6 Razão social: 

7 Esfera administrativa: 

8 Estado / Município: 

9 Endereço / Telefone / Site:

10 Responsável: 

DADOS DO RESPONSAVEL PELO PROJETO DO CURSO

11 Nome do responsável pelo projeto: 
Márcio Zamboni

12 Contatos:
49-88408330; mzamboni@ifsc.edu.br

Parte 2 (autorização da oferta)



DADOS DO CURSO

13 Nome do curso: 
Jardineiro

14 Número da resolução de autorização do curso expedida pelo CEPE: 
16/2013

15 Forma de oferta: 
PRONATEC

16 Modalidade: 
Presencial

17 Carga horária total: 
160 horas

DADOS DA OFERTA

18 Justificativa para oferta neste Campus:
O  campus  São  Carlos  esta  localizada  em  uma  ampla  região  de  abrangência   compreendida  por  15
municípios de pequeno é médio porte com uma carência muito grande no desenvolvimento educacional e
profissional, onde a mão de obra qualificada esta em contante falta nas mais diversas áreas, sendo uma
destas a de Jardineiro que abrange desde auxiliares de serviços gerais em órgãos públicos ou serviço
privado, ate pessoas com interesse em trabalhar autonomamente

19 Itinerário formativo no contexto da oferta/campus: 
Por ser São Carlos um campus ainda em implantação e que esta trabalhando para o fortalecimento da
marca na região, e sendo o PRONATEC um programa que permite a contratação de profissionais para
trabalharem na area o mesmo esta trabalhando nas mais diversas áreas da formação profissional sempre
preservado a qualidade de ensino.

20 Frequência da oferta: 
Conforme Demanda

21 Periodicidade das aulas: 
As aulas acontecerão conforme a demanda dos município , mas sempre acontecendo semanalmente de
duas a três vezes por semana

22 Local das aulas: 
Por se tratar de um Programa de ampla abrangência o mesmo acontecera nos municípios Demandantes.

23 Turno de funcionamento, turmas e número de vagas: 

Semestre Letivo Turno Turmas Vagas Total de Vagas

2014/1 Noturno 03 25 75

2014/2 Noturno 03 25 75



2015/1 Noturno 03 25 75

2015/2 Noturno 03 25 75

24 Público-alvo na cidade/região: 
Este curso atenderá o público previsto na Lei 12.513/2011 e demais regulamentações estabelecidas pelo
Ministério da Educação para o PRONATEC.

25 Pré-requisito de acesso ao curso: 
Idade igual ou superior a 16 anos e ensino fundamental II incompleto.
.
26 Forma de ingresso: 
O ingresso se dará de acordo  com a legislação  do PRONATEC. Os alunos serão selecionados pelos
Demandantes do Programa.

27 Corpo docente que irá atuar no curso:
Os profissionais serão selecionados através de edital público. 
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