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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA OFERTA
FIC em Espanhol Básico
CAMPUS SOLICITANTE
1. Campus
Itajaí-SC
2. Endereço e Telefone do Campus
Endereço: Av. Vereador Abrahão João Francisco, 3899, bairro Ressacada, CEP: 88307-303, Itajaí
- SC / Telefone: (47) 33901200

RESPONSÁVEL PELO CURSO
3. Nome do responsável pelo projeto
Maria Leticia Nastari Millás
4. Contatos
maria.millás@ifsc.edu.br / (48) 85009888
5. Nome do Coordenador do curso
(nominar o coordenador, caso haja)

INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO
6. Nome do curso
FIC em Espanhol Básico
7. Número da resolução de autorização do curso original
RESOLUÇÃO CEPE/IFSC Nº 22, DE 30 DE JUNHO DE 2014 - Araranguá
8. Turno de oferta
Vespertino
9. Modalidade:
Presencial
10. Carga horária total
40h

11. Justificativa para oferta neste Campus
A oferta deste curso justifica-se pela necessidade, nas comunidades acadêmica e não acadêmica
(comunidade em geral), de acesso gratuito a cursos de idioma.

12. Público-alvo na cidade e região
Comunidade em geral, profissionais e alunos da rede pública de educação.

13. Frequência da oferta
A oferta acontecerá conforme a demanda.

14. Número de vagas por turma e vagas totais
Este curso ofertará 20 vagas por turma, pois trata-se de um curso de idiomas que tem
como objetivo promover a integração e comunicabilidade dos alunos em língua
estrangeira, o que requer um número menor de participantes.
Vagas totais anuais do curso: 40h.
15. Itinerário formativo no contexto da oferta educativa do campus
Este curso articula-se de forma ampla com todos os eixos tecnologicos e todas as ofertas do
campus.

16. Corpo docente que atuará no curso
Professora Maria Leticia Nastari Millás
17. Instalações que o campus possui para funcionamento do curso
Os espaços necessários para a integralização do curso são: laboratório de informática,
sala de aula e auditório.
18. Equipamentos e livros a serem adquiridos
Não haverá a necessidade de adquirir equipamentos ou livros.

Itajaí, março de 2016
Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão

