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Autorização da oferta

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO – FIC PREPARATÓRIO
PARA TESTES DE PROFICIÊNCIA EM INGLÊS

Parte 1 (solicitante)

DADOS DO CAMPUS SOLICITANTE

1 Campus:  Garopaba
2 Endereço/CNPJ/Telefone do campus:  Rua Maria Aparecida Barbosa, 153 –  Campo D'Una,
Garopaba – CNPJ 11.402.887/0001-60 – (48) 3354-0868

3 Complemento: 

4 Departamento: Ensino, Pesquisa e Extensão

5 Há parceria com outra Instituição? Não

6 Razão social: 

7 Esfera administrativa: 

8 Estado / Município: 

9 Endereço / Telefone / Site:

10 Responsável: 

DADOS DO RESPONSAVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO

11 Nome do responsável pelo projeto: Cristine Ferreira Costa

12 Contatos: cristine.costa@ifsc.edu.br (48) 33540868

Parte 2 (autorização da oferta)

DADOS DO CURSO

13 Nome do curso: 
Formação Continuada – Preparatório para Testes de Proficiência em Inglês

mailto:cristine.costa@ifsc.edu.br


14 Número da resolução de autorização do curso: 01/2014

15 Forma de oferta: 
Formação Continuada - 80h
16 Modalidade: 
Presencial e a distância

17 Carga horária total: 
A carga horária total é de 80h (sendo 3 horas semanais presenciais e 1 hora a distância – via
plataforma Moodle, para cada turma). 

DADOS DA OFERTA

18 Justificativa para oferta neste Campus:
Os estudantes que se candidatam a participar de programas de intercâmbio necessitam

comprovar  proficiência  em Língua Estrangeira para  que sua inscrição se efetive.  Para  língua
inglesa, deve ser apresentado certificado do Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ou o
International English Language – IELTS. Por essa razão, o Câmpus Garopaba busca incentivar os
estudantes dos cursos técnicos (e, posteriormente, dos cursos de Graduação) a participarem de
editais de intercâmbio a partir da oferta de um curso preparatório para a certificação do TOEFL
e/ou IELTS. Além dos alunos do câmpus, ainda há demanda de formação da comunidade externa
que atualmente cursa ensino superior.

19 Itinerário formativo no contexto da oferta/campus: 
A oferta  de  um  curso  que  desenvolva  a  proficiência  em  Língua  Inglesa  está  diretamente
relacionada a todos os cursos técnicos já ofertados pelo câmpus e, futuramente, aos cursos de
graduação.  Atualmente,  o câmpus oferta regularmente os  Tecnicos  de Hospedagem, Guia de
Turismo Regional, Informática e Biotecnologia. Para o próximo ano, estão previstos os cursos de
Controle Ambiental e Administração. Em 2017, iniciam os superiores dos eixos de Informática e
Comunicação e Ambiente e Saúde. O intercâmbio no exterior solidifica a formação profissional
desses estudantes, fortalecendo o seu currículo e propiciando novas experiência culturais.

20 Frequencia da oferta: 
Semestral.

21 Periodicidade das aulas: 
1 ou 2 encontros semanais

22 Local das aulas: 
Sala de aula do Câmpus Garopaba.

23 Turno de funcionamento, turmas e número de vagas: 

Semestre Turno Turmas Vagas Total de vagas

1 noturno 1 nível 1 intermediário
1 nível 2 avançado

20
20

60

2 noturno 1 nível 1 intermediário
1 nível 2 avançado

20
20

60

24 Público-alvo na cidade/região: 

Prioritariamente  estudantes  candidatos  a  programas  de  intercâmbio  (discentes,  docentes,
servidores do IFSC e comunidade externa.



25 Pré-requisito de acesso ao curso: 

Para turma de nível 1 será exigido conhecimento básico de inglês, comprovado por meio de teste
de nivelamento.
Para a turma de nível 2 será exigido conhecimento intermediário de inglês comprovado por meio
de teste de nivelamento.

26 Forma de ingresso: 

Nível 1: teste de nivelamento.
Nível 2: teste de nivelamento através de entrevista, teste oral e atividade de leitura.

27  Caso  a  opção  escolhida  seja  analise  socioeconômico,  deseja  acrescentar  alguma
questão específica ao questionário de análise socioeconômico?

28 Corpo docente que irá atuar no curso:

Caroline Lorenset
Marimar da Silva
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