
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
R. Adriano Kormann, 510 – Bela Vista – Gaspar
(47) 3318-3710

RESPONSÁVEL PELO CURSO

3. Nome do responsável pelo projeto
Ana Paula Kuczmynda da Silveira

4. Contatos
ana.paula@ifsc.edu.br
(47) 9101-3323 / (47) 3318-3701

5. Nome do Coordenador do curso
Ana Paula Kuczmynda da Silveira

INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO

6. Nome do curso
FIC de Língua Portuguesa e Cultura Brasileira para Estrangeiros Básico

7. Número da resolução de autorização do curso original
Resolução Nº 40/2014 

8. Turno de oferta
noturno

9. Modalidade: 
Presencial

mailto:Ana.paula@ifsc.edu.br
http://cs.ifsc.edu.br/portal/files/CEPE2014/CEPE_%20Resolucao%2040_2014_criacaoFIC.pdf


10. Carga horária total
160h 

11. Justificativa para oferta neste Campus
Nos últimos anos o crescimento da economia brasileira vem se estabelecendo como um
dos motivos para muitos estrangeiros virem ao Brasil tentar a vida e trabalhar. Outros
motivos, tais como a crise econômica na Europa, também chamada de crise da Zona
Euro, em curso desde o ano 2000, a recessão econômica norte-americana, impulsionada
pelo chamado estouro da "bolha da Internet"  em 2001, quando o índice Nasdaq (que
mede a variação de preço das ações de empresas de informática e telecomunicações)
despencou, e catástrofes naturais, como o terremoto no Haiti em 2010, contribuem para
que estrangeiros venham morar no Brasil. 
Para que esses estrangeiros possam viver e trabalhar no Brasil, eles precisam saber se
comunicar na Língua Portuguesa, podendo assim contribuir para a economia brasileira.
Ainda,  para que a inserção desses sujeitos, na sociedade,  se dê de forma efetiva,  é
também importante conhecerem as especificidades da cultura brasileira. 

12. Público-alvo na cidade e região
O curso é destinado principalmente aos imigrantes haitianos hoje muito  presentes na
região de Gaspar.

13. Frequência da oferta
Conforme demanda

14. Número de vagas por turma e vagas totais

Semestre Letivo Turno  Turmas Vagas Total de Vagas

2015/02 – 2016/01  Noturno 01 30 30
 

15. Itinerário formativo no contexto da oferta educativa do campus
Não há itinerário formativo, mas há uma demanda específica para essa oferta. O eixo
tecnológico é Desenvolvimento Educacional e Social.

16. Corpo docente que atuará no curso
O projeto é resultado de parceira com a Cáritas Diocesena de Blumenau, que auxiliará na
contratação de professor
O curso será orientado pelas professoras Ana Paula Kuczmynda da Silveira (professora
de Língua Portuguesa e Inglesa) e pela professora Renata Waleska Pimenta (professora
de História).

17. Instalações que o campus possui para funcionamento do curso
Para a realização do curso são necessários: uma sala de aula com 30 carteiras, mesa e
carteira  do  professor  e  quadro  branco;  um  laboratório  de  informática  com  30
computadores ligados à internet e headsets, biblioteca com itens bibliográficos solicitados
no PPC do curso, sala de estudo individual e em grupo e sala de computadores.

18. Equipamentos e livros a serem adquiridos
A maior  parte  dos  itens  bibliográficos  que  constam no  PPC do  curso  já  existem  na
biblioteca, os demais serão adquiridos como parte do convênio.



Florianópolis, maio de 2015
Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão
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