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Autorização da oferta

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO – FIC de Espanhol Básico

Parte 1 (solicitante)

DADOS DO CAMPUS SOLICITANTE

1 Campus: Gaspar

2  Endereço/CNPJ/Telefone  do  campus:  Rua:  Adriano  Kormann,  510,  Bela  Vista  –  Gaspar
Telefone: (47) 33183704

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: Luiziane da Silva Rosa

12 Contatos: (47) 3318-3700 e (48) 91012485

Parte 2 (autorização da oferta)

DADOS DO CURSO

13 Nome do curso:
Formação Inicial e Continuada em Espanhol Básico

14 Número da resolução de autorização do curso: Resolução Nº 22/2014



15 Forma de oferta:
Inicial

16 Modalidade:
Presencial

17 Carga horária total:
60h

DADOS DA OFERTA

18 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 idiomas. 

Neste 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”.

Deste modo, o conhecimento de, pelo menos, uma língua estrangeira, mesmo que em nível básico,
possibilitará ao cidadão o seu desenvolvimento intelectual e, consequentemente, uma melhor preparação
para o mercado de trabalho.

19 Itinerário formativo no contexto da oferta/campus:
O curso articula-se de forma ampla com todos os eixos tecnológicos e todas as ofertas do câmpus. 

20 Frequência da oferta:
O curso será ofertado uma vez por semestre conforme demanda de interesses.

21 Periodicidade das aulas:
As aulas ocorrerão duas vezes na semana, tendo duração de 1h30min, totalizando 3horas semanais.

22 Local das aulas:
Nas dependências do Campus-Gaspar

23 Turno de funcionamento, turmas e número de vagas:

Semestre letivo Turno Turmas Vagas Total de Vagas
1o. e/ou2º,
conforme
demanda

Vespertino ou Noturno Uma 40 40



24 Público-alvo na cidade/região:
O curso de destina a toda a comunidade do IFSC, alunos e professores, e à comunidade externa da região
de Gaspar e Blumenau, da rede pública de educação, que pretendam compreender e se expressar em
espanhol nível básico, abarcando assim as quatro habilidades em língua estrangeira: falar, escrever, ler e
ouvir. 

25 Pré-requisito de acesso ao curso:
O participante do processo seletivo deve ter no mínimo 15 anos e o ensino fundamental completo. 

26 Forma de ingresso:
O ingresso se dará por sorteio público.

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

28 Corpo docente que irá atuar no curso:
O curso será ministrado pela professora de Espanhol lotada no câmpus Gaspar - Luiziane da Silva Rosa.


	Autorização da oferta
	PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO – FIC de Espanhol Básico
	Parte 1 (solicitante)
	DADOS DO CAMPUS SOLICITANTE
	1 Campus: Gaspar
	2 Endereço/CNPJ/Telefone do campus: Rua: Adriano Kormann, 510, Bela Vista – Gaspar Telefone: (47) 33183704
	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: Luiziane da Silva Rosa
	12 Contatos: (47) 3318-3700 e (48) 91012485

	DADOS DO CURSO
	13 Nome do curso:
	14 Número da resolução de autorização do curso: Resolução Nº 22/2014
	15 Forma de oferta:
	16 Modalidade:
	Presencial
	17 Carga horária total:

	DADOS DA OFERTA
	18 Justificativa para oferta neste Campus:
	20 Frequência da oferta:
	21 Periodicidade das aulas:
	22 Local das aulas:
	23 Turno de funcionamento, turmas e número de vagas:
	24 Público-alvo na cidade/região:
	25 Pré-requisito de acesso ao curso:
	26 Forma de ingresso:
	O ingresso se dará por sorteio público.
	27 Caso a opção escolhida seja analise socioeconômico, deseja acrescentar alguma questão específica ao questionário de análise socioeconômico?


