
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 Libras Intermediário

7. Número da resolução de autorização do curso original
Res. 18/2013

8. Turno de oferta
vespertino

9. Modalidade: 
Presencial 

10. Carga horária total
80 horas



11. Justificativa para oferta neste Campus
O FIC Libras Intermediário seguirá uma formação que já iniciou em 2015 com a

oferta no Câmpus Gaspar do FIC Libras Básico.  Essa oferta visa colaborar com a des-
construção da visão monolíngue que se tem do Brasil, uma vez que há inúmeras línguas
de comunidades culturalmente distintas oficializadas e faladas no território brasileiro.

Numa perspectiva de inclusão cidadã de jovens e adultos, o Câmpus requer a ofer-
ta do Curso de Formação Inicial e Continuada de Conversação em Espanhol.

O Curso pretende, ainda, atrair egressos do FIC Libras Básico, de cursos técnicos
e de outros FICs do Câmpus.

Destaca-se, ainda, a parceria com a Cáritas Diocesana de Blumenau que disponibi-
lizará professor intérprete para ministrar o curso.

12. Público-alvo na cidade e região
Jovens e profissionais que buscam conhecimento na área específica.

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
A oferta desse curso articula-se com os demais cursos do Câmpus pela especificidade
apresentada.

16. Corpo docente que atuará no curso
1 professor intérprete.

17. Instalações que o campus possui para funcionamento do curso
Sala de aula com capacidade para 20 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
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