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
Resolução nº01/2015/ Colegiado do Câmpus Itajaí do IFSC
2. Endereço e Telefone do Campus
Câmpus Itajaí
Avenida Vereador Abraão João Francisco,3889,Ressacada
Itajáí/SC – CEP 88307-303
Telefone (47) 32768700

RESPONSÁVEL PELO CURSO
3. Nome do responsável pelo projeto
Eduardo Mayer
4. Contatos
Eduardo Mayer
eduardo.mayer
Telefone 47) 32768700
5. Nome do Coordenador do curso
Eduardo Mayer

INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO
6. Nome do curso
FIC de Instalador de Refrigeração e Climatização Doméstica

7. Número da resolução de autorização do curso original
Resolução CEPE n° 03 de 2015

8. Turno de oferta
Matutino/ vespertino/noturno
Como se trata de ensino a distância, o estudante é que organizará os seus horários de
estudo. Porém, haverá um horário semanal em que um professor ficará disponível pela
internet para tirar as eventuais dúvidas dos estudantes.
As atividades presenciais serão realizadas no câmpus Itajaí e constará de duas etapas.
São elas: Etapa 1 – Aula Presencial
Etapa 2 - Avaliação Final
9. Modalidade:
Educação a distância com práticas e avaliação presencial
10. Carga horária total
160 horas

11. Justificativa para oferta neste Campus
O câmpus de Itajaí do IFSC tem como seus objetivos articular, fomentar e ofertar cursos
de formação inicial e continuada considerando a diversidade dos setores econômicos da
região. E o curso de Instalador de Refrigeração e Climatização Doméstica pela grande
demanda na região irá contribuir para a formação dos profissionais nessa importante área
de atuação.
12. Público-alvo na cidade e região
O presente curso é destinado a qualquer cidadão que esteja em atuar na área de
instalação de refrigeração e climatização doméstica.
13. Frequência da oferta
A oferta do curso se dará conforme a demanda do município e/ou estado de consonância
com as possibilidades do IFSC.
14. Número de vagas por turma e vagas totais
200 vagas
15. Itinerário formativo no contexto da oferta educativa do campus
O câmpus Itajaí pretende ofertar o curso FIC de Instalador de Refrigeração e
Climatização Doméstica,inserido no eixo tecnológico de controle e processos industriais.

16. Corpo docente que atuará no curso
Eduardo Mayer
17. Instalações que o campus possui para funcionamento do curso
As aulas ocorrerão em salas de aulas , laboratórios, biblioteca.
18. Equipamentos e livros a serem adquiridos
O câmpus possui o equipamento e material necessário para funcionamento do curso.
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