
 

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 
 
2. Endereço e Telefone do Campus 
Av Mauro Ramos, 950 – Centro – CEP 88020-300, Florianopolis – SC 
3221-0506 
 
 

RESPONSÁVEL PELO CURSO 
 
3. Nome do responsável pelo projeto 
Denize Nobre Oliveira 
 
4. Contatos 
denize@ifsc.edu.br 
3221-0611 

 
5. Nome do Coordenador do curso 
Denize Nobre Oliveira 

 
INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO 

 
6. Nome do curso 
FIC Preparatório para Testes de Proficiência em Inglês 
 
 
7. Número da resolução de autorização do curso original 
01/2014 
 
 
8. Turno de oferta 
Matutino 
 
 
9. Modalidade: 
Presencial e à distância 
 
 
10. Carga horária total 
80h (3h semanais presenciais e 1h à distância) 

mailto:denize@ifsc.edu.br


 
11. Justificativa para oferta neste Campus 
No Campus Florianópolis, especialmente por conta de programas como o Propicie e o 
Ciência sem Fronteiras, há uma demanda constante da necessidade de comprovação de 
proficiência em língua Inglesa para alunos que eventualmente queiram se candidatar a uma 
bolsa. 
 
12. Público-alvo na cidade e região 
Membros da comunidade interna e externa que queiram se preparar para realizar testes de 
proficiência em inglês. 
 
13. Frequência da oferta 
Conforme demanda 
 
14. Número de vagas por turma e vagas totais 
Serão oferecidas 20 vagas por turma. Devido às especificidades de uma aula de língua 
estrangeira, especialmente com o caráter de preparação dos alunos para testes de 
proficiência, é necessário que a turma não ultrapasse esse limite para que não haja 
prejuízos no aproveitamento do curso. 
 
15. Itinerário formativo no contexto da oferta educativa do campus 
Todos os semestres, vários alunos de cursos técnicos e de graduação do IFSC candidatam-
se às bolsas de intercâmbio para realizarem parte de seus estudos no exterior, solidificando 
sua formação profissional e fortalecendo seus currículos. 
 
16. Corpo docente que atuará no curso 
1. Jeová Araújo Rosa Filho 
2. Jair Luiz da Silva Filho 
3. Fernanda Ramos Machado 
4. Denize Nobre Oliveira 

 
17. Instalações que o campus possui para funcionamento do curso 

 Sala de aula multimídia, quadro branco, projetor, internet e equipamento de áudio de 
boa qualidade acústica para atividades de listening; 

 Materiais oficiais sobre os testes TOEFL e IELTS; 

 Materiais acadêmicos disponíveis gratuitamente na internet com autorização de 
reprodução para fins acadêmicos pelos respectivos responsáveis; 

 Materiais do acervo de atividades para sala de aula da Assessoria de Línguas 
Estrangeiras, provenientes de cursos anteriores e doações; 

 Materiais desenvolvidos pelos próprios professores envolvidos. 
 
18. Equipamentos e livros a serem adquiridos 

 20 fones de ouvido com microfone de boa qualidade. 
 
 

  


