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
Gaspar
2. Endereço e Telefone do Campus
Rua Adriano Kormann, 510, Bairro Bela Vista, Gaspar/SC, (47) 3318-3700

RESPONSÁVEL PELO CURSO
3. Nome do responsável pelo projeto
Glaucia Marian Tenfen
4. Contatos
glaucia.tenfen@ifsc.edu.br
5. Nome do Coordenador do curso
(a definir)

INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO
6. Nome do curso
Formação Inicial e Continuada em Conversação em Espanhol
7. Número da resolução de autorização do curso original
Res. 66/2015
8. Turno de oferta
vespertino
9. Modalidade:
Presencial
10. Carga horária total
45 horas

11. Justificativa para oferta neste Campus
O idioma espanhol vem apresentando uma importante posição na lista de interesse
de pessoas que desejam aprender um idioma, seja para conhecimento pessoal ou devido
a uma necessidade laboral.
De acordo com o Anuário de Espanhol do Instituto Cervantes de 2014, o espanhol
no Brasil é o segundo idioma mais estudado e com base nas pesquisas acadêmicas da
área (Banco de Teses da Capes) vem apresentando também muito interesse nas
demandas, principalmente no que se refere à lei n. 11.161, de 5 de agosto de 2005, que
determina a oferta obrigatória da língua espanhola no sistema escolar. Tal cumprimento
da lei vem ocorrendo de diversas maneiras no Brasil seja em como se dá essa oferta,
como é o currículo e as exigências dos professores habilidades e/ou com domínio
suficiente para ministrar aulas neste idioma.
Nesse mesmo contexto, as exigências globais na oferta desse idioma nas escolas
e institutos de idiomas supera muito as expectativas, principalmente se comparadas ao
inglês que é predominante ainda seu ensino no Brasil.
Acrescenta-se que o Brasil e região tem observado a importância de aprender o
espanhol devido à proximidade e ao crescimento do comércio entre os países da América
Latina e também ao turismo e mobilidade crescente entre os países. Assim, percebe-se
que é de suma importância que os brasileiros tenham acesso a este idioma, o que,
posteriormente, contribuirá para seu futuro no âmbito cultural e profissional.
Por essas razões, a aprendizagem de língua estrangeira deve ser integrada na
formação geral do cidadão e não ficar relegada a entidades particulares impedindo o
acesso das camadas populares ao aprendizado de, pelo menos, uma língua estrangeira.
Segundo a Proposta Curricular de Santa Catarina (1998, p. 95), “quanto mais
línguas o sujeito dominar tanto maiores serão as oportunidades de apropriação dos
conhecimentos de outras culturas, para melhor compreender a sua e interagir com o seu
meio”.
O Câmpus Gaspar ofertou em 2015/2, com sucesso, o FIC Espanhol Básico e
desse modo, o FIC Conversação em espanhol seria uma sequência direta do aprendizado
já iniciado.
O Curso pretende, ainda, atrair egressos dos cursos técnicos e FICs do Câmpus.
Destaca-se, ainda, a disponibilidade de carga horária de docente para oferta do
curso em 2016/1.
12. Público-alvo na cidade e região
Jovens e profissionais que buscam conhecimento de língua estrangeira.
13. Frequência da oferta
De acordo com demanda.
14. Número de vagas por turma e vagas totais
1 turma - 20 vagas por turma
15. Itinerário formativo no contexto da oferta educativa do campus
O curso articula-se de forma ampla com todos os eixos tecnológicos e todas as ofertas do
câmpus.
16. Corpo docente que atuará no curso
1 professor de Espanhol.
17. Instalações que o campus possui para funcionamento do curso
Sala de aula e Laboratório de Informática, todos com capacidade para 40 alunos.

18. Equipamentos e livros a serem adquiridos
O Câmpus possui equipamentos e acervo bibliográfico para as necessidades o Curso.

Florianópolis, fevereiro 2016.
Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão

