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EXTINÇÃO DA OFERTA DE CURSO
DADOS DO CAMPUS
1 Campus: Gaspar
2 Departamento: Área de Informática
3 Contatos/Telefone do campus: (47) 3318-3700

DADOS DO CURSO
4 Nome do curso: Técnico em Informática Concomitante ao ensino médio
5 Número da Resolução do Curso: 52/2010/CS
6 Forma de oferta: Semestral
7 Modalidade: Presencial
8 Carga horária total: 1280

HISTÓRICO DA OFERTA DO CURSO:
O curso teve ingresso regular em todos os semestres, de 2011/1 até 2014/2, com oferta
alternada de turnos: vespertino e noturno. Em 2014/2 ingressou a última turma e o curso
teve sua oferta suspensa (quinta reunião ordinária de 2014 do CEPE). A última turma se
formou ao final do semestre 2016-1.

JUSTIFICATIVA DA EXTINÇÃO DO CURSO:
O curso Técnico em Informática Concomitante ao ensino médio teve sua oferta encerrada
pelo decorrente número reduzido de matrículas e pelo elevado índice de desistência,
mesmo com esforço insitucional mobilizado para a permanência dos estudantes.
Após analisar a situação e visualizar a possibilidade de verticalização de oferta de cursos
da área, definiu-se pela extinção dessa forma e pela aprovação de um curso Técnico em
Informática integrado ao ensino médio, com primeira iniciada em 2015/1, e de um curso
superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com turma
ingressante em 2015/2, no campus Gaspar. Vale destacar que as duas novas ofertas
vêm apresentando números positivos de inscritos nos processos de seleção e matrícula,
especialmente no início do ano.
Com essas alterações, a área de informática do Câmpus Gaspar consegue atender a
demanda de cursos de formação inicial, formação continuada, técnico, tecnólogo e das
unidades curriculares específica de informática dos demais cursos do Câmpus.

DESCREVER A REALOCAÇÃO
MATERIAIS DO CURSO:

DOS SERVIÇOS,

RECURSOS

HUMANOS

E

Todos os serviços, materiais e recursos humanos do curso passam a atender às
necessidades dos dois novos cursos da área: Técnico Integrado em Informática e
Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Gaspar, 17 de outubro de 2016.
Assinatura da Direção do Campus

