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Autorização da oferta

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO – 

FIC de Ilustrador 

Parte 1 (solicitante)

DADOS DO CAMPUS SOLICITANTE

1 Campus: Itajaí

2 Endereço/CNPJ/Telefone do campus:  Av. Abraão João Francisco, 3899 – Ressacada-
Itajaí, Santa Catarina, CEP 88.307-303 / CNPJ Nº 11.402.887/0013-02 /  Telefone (47)
3390-1200/ (47) 3390-1205  

3 Complemento: 

4 Departamento: DEPE

5 Há parceria com outra Instituição? Não

6 Razão social: 

7 Esfera administrativa: 

8 Estado / Município: 

9 Endereço / Telefone / Site:

10 Responsável: 

DADOS DO RESPONSAVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO

11 Nome do responsável pelo projeto: Rita Inês Petrykowski Peixe

12 Contatos:   rita.  peixe  @ifsc.edu.br ou ritapeixe@hotmail.com

mailto:rita.peixe@ifsc.edu.br
mailto:rita.peixe@ifsc.edu.br
mailto:rita.peixe@ifsc.edu.br


Parte 2 (autorização da oferta)

DADOS DO CURSO

13 Nome do curso: Formação Inicial de ILUSTRADOR

14 Número da resolução de autorização do curso: RESOLUÇÃO CEPE/IFSC Nº 40,
DE 15 DE AGOSTO DE 2014

15 Forma de oferta: Inicial  

16 Modalidade: Presencial

17 Carga horária total: 160horas

DADOS DA OFERTA

18 Justificativa para oferta neste Campus:

 O profissional de ilustração tem como escopo a possibilidade de atuação junto
a gráficas  e  editoras,  em agências  de publicidade,  empresas de comunicação visual,
jornais  impressos e  eletrônicos,  empresas de web design  ou ainda como profissional
autônomo. Atualmente, todo esse mercado conta com trabalhadores que não possuem
formação específica,  sendo,  muitas vezes oriundos de áreas correlatas ou ainda com
conhecimento empírico e autodidata, cuja dificuldade de oportunidades conciliadas com o
trabalho cotidiano tornam-se um entrave para quem quer se qualificar na área através de
educação formal. A oferta do curso de Ilustrador pretende preencher essa lacuna através
da qualificação profissional. Nesse sentido, tem como objetivo geral, promover a formação
de  profissionais  na  área  de  Ilustração  a  partir  da  apropriação  de  conhecimentos  da
linguagem artística e do processo criativo. 

19 Itinerário formativo no contexto da oferta/campus: 

 O Câmpus Itajaí pretende ofertar o curso FIC de ILUSTRADOR inserido no
eixo  tecnológico  de  Produção  Cultural  e  Design,  embora  não  sendo  do  câmpus,  a
Professora de Artes se propõe a trabalhar pela importância do curso. O itinerário formativo
do aluno apresenta-se pela apropriação de conhecimentos elementares da linguagem das
artes visuais, com o propósito de sensibilizá-lo para as demandas técnicas e habilidades
necessárias  do  campo das  artes  visuais,  contemplando  seus  aspectos  expressivos  e
cognitivos.  Serão oportunizadas, para isso,  formas de apropriação dos conhecimentos
tangíveis, com vistas à realização de trabalhos junto as gráficas, agências de publicidade,
empresas de web design, autônomo, entre outros, completando-se com a visão elementar
da gestão organizacional aplicada ao ilustrador. 

20 Frequência da oferta: Conforme a demanda

21  Periodicidade  das  aulas:  O  curso  será  oferecido  quatro  vezes  por  semana,  de
segunda a quinta-feira.



22 Local das aulas:  Será oferecido na sede do câmpus Itajaí

23 Turno de funcionamento, turmas e número de vagas: 

Semestre letivo Turno Turmas Vagas Total de Vagas

Início em 2015/1 e a
cada semestre

vespertino 1 25 25

24 Público-alvo na cidade/região: 
O  público-alvo  é  a  comunidade  em  geral,  Profissionais  da  Educação;  Profissionais
autônomos com ênfase para profissionais que atuam na área, cujas demandas requerem
formação  ou  capacitação.  Ainda  poderão  participar  do  Curso  de  ILUSTRADOR
acadêmicos das áreas afins, estudantes de Ensino Fundamental II médio ou superior, ou
ainda interessados nos conteúdos de que trata essa formação.

25 Pré-requisito de acesso ao curso: Ensino Fundamental II incompleto - Idade mínima:
16 anos completos

26 Forma de ingresso: Sorteio Público, conforme o Departamento de Ingresso

27  Caso  a  opção  escolhida  seja  analise  socioeconômico,  deseja  acrescentar
alguma questão específica ao questionário de análise socioeconômico?

28 Corpo docente que irá atuar no curso:  1 Professora de Artes – 160 horas
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