
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 n° 01/2015 do 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

Vânio Demetrio

4. Contatos

Vânio Demetrio
Vanio.demetrio@ifsc.edu.br

5. Nome do Coordenador do curso
Vânio Demetrio

INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO

6. Nome do curso

Formação Continuada em Leitura: Teoria e Prática

7. Número da resolução de autorização do curso original
 
Resolução CEPE/IFSC Nº08 de 31 de março de 2015

8. Turno de oferta
 



Matutino/ vespertino/noturno
9. Modalidade: 
 Presencial

10. Carga horária total
 40 horas

11. Justificativa para oferta neste Campus
A necessidade da atuação do 

O câmpus de Itajaí do IFSC tem como um dos seus objetivos articular, fomentar e ofertar
cursos de formação inicial e continuada para professores da Rede Básica de Ensino, bem
como para os estudantes de cursos de licenciatura. Dessa forma as  atividades a serem
desenvolvidas  pelo  projeto  ampliam  o  contato  com  escolas,  professores  e  futuros
profissionais da área educacional.

12. Público-alvo na cidade e região
Professores  da  Rede  Básica  e/ou  estudantes  de  licenciatura   e/ou  comunidade
externa,servidores interno.

13. Frequência da oferta

A oferta do curso de Leitura: teoria e prática 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
40 vagas

15. Itinerário formativo no contexto da oferta educativa do campus
Eixo Tecnológico – Desenvolvimento Educacional e Social

16. Corpo docente que atuará no curso
Vânio Demetrio

17. Instalações que o campus possui para funcionamento do curso

As aulas  ocorrerão em salas  de aulas   do  câmpus Itajaí,laboratório  de  informática  e
biblioteca.

18. Equipamentos e livros a serem adquiridos
O câmpus possui o equipamento e material necessário para funcionamento do curso.

Itajái, julho de 2015
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