
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
COLEGIADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – CEPE

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA OFERTA DE
CURSO FORMAÇÃO CONTINUADA

CAMPUS SOLICITANTE

1. Campus
Geraldo Werninghaus – Jaraguá do Sul.

2. Endereço e Telefone do Campus
Rua dos Imigrantes, 445 – Bairro Rau -  CEP 89254-430 – Jaraguá do Sul
Fone: (47)3276-9600

RESPONSÁVEL PELO CURSO

3. Nome do responsável pelo projeto
Estela Ramos de Souza de Oliveira

4. Contatos
estela.souza@ifsc.edu.br

(47) 99231219

5. Nome do Coordenador do curso
Estela Ramos de Souza de Oliveira

INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO

6. Nome do curso
FIC de Leitura e Formação de Leitores – Módulo I

7. Número da resolução de autorização do curso original

Centro de Referência – Resolução CEPE 43/2014
8. Turno de oferta
Matutino, vespertino ou noturno. 

Sábado – preferencialmente (conforme PPC original)
9. Modalidade:
Presencial

10. Carga horária total
40h



11. Justificativa para oferta neste Campus
De acordo com a lei 11.892/2008, cabe ao Instituto Federal garantir 20% das vagas

ofertadas para cursos de licenciatura e programas especiais de formação pedagógica.
Atualmente, não há neste câmpus nenhuma oferta que atenda a essa questão legal. Por
isso, este curso configura-se como uma oportunidade para cumprir uma das exigências
legais atribuída ao IF.

Além disso,  a  oferta  de  um curso  de formação para  professores  da  educação
básica que aqui se propõe ajudará na divulgação do IFSC entre a comunidade externa,
promoverá  uma  aproximação  entre  docentes  de  diversas  redes  e,  provavelmente,
culminará na criação de novos cursos para atender outras demandas no que se refere à
formação docente.

12. Público-alvo na cidade e região
Professores  que  atuam  na  educação  básica,  especialmente  pedagogos  e

professores de línguas, e graduandos dos cursos de licenciatura em Letras e Pedagogia. 

13. Frequência da oferta
Semestralmente. 

14. Número de vagas por turma e vagas totais
30 vagas por turma. Poderá ser ofertada duas turmas por ano.

15. Itinerário formativo no contexto da oferta educativa do campus
O  Campus  Geraldo  Werninghaus  oferta  regularmente  cursos  nas  áreas  de

mecânica e elétrica. Desse modo, não se apresenta, neste momento, nenhum trabalho
que esteja vinculado à formação de professores na área de línguas. No que se refere ao
trabalho  de formação de  leitores  e  à  literatura,  entretanto,  estamos experienciando  a
primeira oferta desse tipo à comunidade, por meio do projeto de extensão Círculos de
Leitura.

Foi durante a elaboração, busca de parcerias e divulgação desse projeto que se
iniciou um diálogo promissor no sentido de implantar ações, projetos e cursos na área de
literatura e formação docente. Assim, no percurso de formação do projeto Círculos de
Leitura  realizou-se um levantamento de dados e,  considerando as falas da Secretaria
Municipal  de  Educação,  professores  da  Rede  Estadual  de  ensino,  grupos  de  leitura,
bibliotecárias e comissão organizadora da Feira do Livro de Jaraguá, percebeu-se que o
IFSC pode atuar no que hoje se configura como uma ausência  de ofertas de cursos
destinados a professores formadores de leitores. 
 
16. Corpo docente que atuará no curso

Estela Ramos de Souza, mestre em Teoria Literária. 

17. Instalações que o campus possui para funcionamento do curso
Para  o  desenvolvimento  do  curso  será  necessário  a  utilização  dos  seguintes

espaços existentes no campus:

• Laboratório de informática;

• Sala de aula equipada com projetor e computador;

• Biblioteca.

18. Equipamentos e livros a serem adquiridos



Não  será  necessário  adquirir  livros  nem  equipamentos,  pois  o  material  de  leitura
obrigatória será disponibilizado pelo professor do curso (em forma de compilação autoral,
ensaios e artigos científicos disponibilizados na Internet).

Jaraguá do Sul, maio de 2016
Campus Avançado Geraldo Werninghaus

Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão


