
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

CAMPUS SOLICITANTE

1. Campus Florianópolis-Continente

2. Endereço e Telefone do Campus
3877 8430

RESPONSÁVEL PELO CURSO

3. Nome do responsável pelo projeto
Wilson Castello Branco Neto (responsável pelo Projeto  - câmpus Urupema)
Jane Parisenti (responsável pela oferta no câmpus CTE)

4. Contatos
Câmpus Urupema: wilson.castello@ifsc.edu.br  -  (49) 3236-3113
Câmpus CTE: depe.continente@ifsc.edu.br  - (48) 3877 8430

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

INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO

6. Nome do curso
FIC em INFORMÁTICA I - INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA

7. Número da resolução de autorização do curso original

Resolução 53/2015

8. Turno de oferta
Vespertino
17h às 18h30min, de segunda e quinta-feira.
Início 3/10/16 a 10/04/17 (com recesso em dezembro e janeiro)

9. Modalidade: 

Curso Presencial 

10. Carga horária total
60h

mailto:wilson.castello@ifsc.edu.br
mailto:depe.continente@ifsc.edu.br


11. Justificativa para oferta neste Campus

O  núcleo  pedagógico  através  do  acompanhamento  de  estudantes  e  pré-conselhos
observou a demanda por formação dos estudantes na área de informática básica. Com
isso, realizou-se uma pesquisa confirmando a necessidade e interesse de capacitação
dos estudantes quanto ao uso de ferramentas básicas de informática.

12. Público-alvo na cidade e região
Estudantes e demais profissionais com necessidade de formação em informática básica.

13. Frequência da oferta
Para semestre 2016.2

14. Número de vagas por turma e vagas totais
1 turma com 30 vagas, pois o laboratório de informática conta com 26 computadores.
Solicitamos  o  ingresso  conforme  EDITAL DE  INGRESSO N°  20/DEING/2016/2,  com
relação as chamadas e reservas de vagas para alunos do câmpus, sendo 15 vagas para
alunos do câmpus e 15 vagas para comunidade.

15. Itinerário formativo no contexto da oferta educativa do campus
O Curso Informática  básica  1  pode compor  o  itinerário  formativo  de todos os  cursos
técnico e superiores do câmpus. As noções básicas de informática são necessárias para
todas as formações trabalhadas no câmpus.

16. Corpo docente que atuará no curso
Professor Rogério Bittencourt (professor em cooperação técnico com o câmpus)

17. Instalações que o campus possui para funcionamento do curso

O Câmpus Florianópolis – Continente possui instalações voltadas ao atendimento direto / indireto
ao/a estudante. Todas são dotadas de iluminação natural e artificial composta por lâmpadas frias e
mobílias  próprias  ao  desenvolvimento  dos  trabalhos  /  atividades,  assim  como  para  o
armazenamento  e  suporte  dos  materiais  e  equipamentos.  Todos  os  locais  possuem  ampla
ventilação, com janelas maxiares ou de correr. O câmpus conta atualmente com 8 salas de aula
devidamente equipadas para atender as demandas de aulas teóricas. O Curso FIC em Informática
1 necessitará  especialmente do laboratório  de informática  e biblioteca,  conforme descrito  nos
quadros a seguir.

Identificação do Espaço: Laboratório de 
Informática

Área: 72,66m²

Item Descrição
1 Projetor de imagem, relação contraste 400:1, 220V, com controle. 1
2 Cadeira comum sem braços 2

3
Cadeira executiva, espuma injetada de 45mm, assento com regulagem de altura
à gás e braços injetados em poliuretano com regulagem de altura

20

4 Cadeira escolar sem braços, assento e encosto moldados anatomicamente. 2

5 Tela de projeção retrátil med. 1,80x1,80. Enrolamento automático com molas. 1
6 Microcomputador de uso administrativo. 5
7 Monitor de vídeo 17” LCD. Resolução máxima: 1280 x 1024 pixels. 1
8 Monitor LCD 1
9 Monitor 15 LCD, compatibilidade Plug/Play, fonte de alimentação interna. 4



Identificação do Espaço: Laboratório de 
Informática

Área: 72,66m²

10 Monitor BENQ T52WA 18

11
Cadeira  giratória  com  braços,  mecanismo  de  regulagem  de  inclinação  de
encosto em múltiplas posições.

1

12
Computador HP processador AMD Athlon X2 2 GB de memória HD 250 GB,
mouse óptico HP e teclado HP USB

19

13 Monitor LCD 19 polegadas 1

14 Mesa de microcomputador, med 680x750mm. 24

15 Cadeira de escritório giratória com btraços 2

16 Roteador wirelles TP LINK 1

17 Quandro Branco 120x300 alumínio. 1

Identificação do Espaço: Biblioteca  
Item Descrição

1 Aparelho telefônico 3
2 Balcão de madeira revestida em fórmica. Med: 750x900x420mm 1
3 Mesa comum em madeira revestida em fórmica, redonda. Med: 120 diâmetro 4

4 Mesa lisa de centro sem espelho traseiro e com prateleira inferior 2

5 Cadeira comum sem braços 10
6 Mesa comum trapezoidal. Med 115x65cm 9
7 Armário de madeira, 6 portas. 2
8 Cadeira escolar sem braços com prancheta escamoteável. 16
9 Banqueta fixa, com capacidade de 110Kg. Med: 46,5x41x35cm 5

10 Microcomputador de uso administrativo 6
11 Monitor LCD 5
12 Carrinho de distribuição desmontável para livros. 4
13 Impressora multifuncional colorida 1
14 Monitor de vídeo policromático HP 20 L200B 1
15 Gaveteiro móvel com 4 gavetas. Med 40x47x67cm 2

16
Cadeira  giratória  com  braços,  mecanismo  de  regulagem  de  inclinação  de
encosto.

2

17 Mesa de microcomputador. Med 680x800x750mm 2
18 Mesa de escritório em “L”. Med: 1400x1400x600mm 1
19 Armário de madeira. Med 53x80x164cm 1
20 Cadeira de escritório giratória com braços 3
21 Mesa de escritório em “L”. Med 140x140x60x60cm, 73 cm de altura. 1
22 Mesa de escritório em madeira. Med 75x140cm 1
23 Mesa redonda com 120 de diâmetro. 1
24 Estante metálica com prateleiras reguláveis de face dupla. 12
25 Placa sinalizadora em aço 7
26 Monitor HP LA2006X 1
27 Estante de aço para DVDs 1
28 Placa sinalizadora dupla para estantes 4
29 Estante de aço dupla face, oito prateleiras. 4
30 Estante de aço articulada com cobertura superior e quatro prateleiras 1
31 Fechamento lateral de estante. Med. 200cmx44,5x3,5cm 1
32 Gaveteiro volante com 4 gavetas 1
33 Pedestal de marcador de filas 5



18. Equipamentos e livros a serem adquiridos
(Explicar a provisão orçamentária prevista bibliografia e equipamentos pelo campus para
a  implantação  do  curso  e  o  cronograma  de  implantação,  garantindo  o  bom
desenvolvimento do curso, quando for o caso)

Florianópolis, 11 de agosto de 2016
Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão
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