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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA OFERTA
FIC de Língua Portuguesa para Estrangeiro: língua e cultura
CAMPUS SOLICITANTE
1. Campus - Itajaí
2. Endereço e Telefone do Campus
Campus Itajaí – IFSC - Av. Abrahão João Francisco, 3998 - Ressacada - Itajaí
Fone: (47) 3390-1200

RESPONSÁVEL PELO CURSO
3. Nome do responsável pelo projeto: Karoliny Correia e Osmarilda de Borba
4. Contatos: karoliny.correia@ifsc.edu.br – Fone (48) 99578878 - (47) 3390-1200
osmarilda@ifsc.edu.br – Fone: (47) 9960-6767 – (47) 3390-1200
5. Nome do Coordenador do curso
(nominar o coordenador, caso haja)

INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO
6. Nome do curso
FIC de Língua Portuguesa para Estrangeiro: língua e cultura
7. Número da resolução de autorização do curso original
CEPE -IFSC – N60 – 25 de setembro de 2015 - Criciúma
8. Turno de oferta : Diurno e noturno
9. Modalidade: Presencial
10. Carga horária total: 40 h
11. Justificativa para oferta neste Campus
Há muitos estrangeiros na região do Vale do Itajaí. Estima-se que mais de 2.500 haitianos
estejam instalados somente na cidade de Itajaí. A maioria enfrenta dificuldades,
principalmente com o idioma, o que trava o acesso ao emprego e, consequentemente à
renda. Neste sentido, o “Língua Portuguesa para estrangeiros: língua e cultura” objetiva
oferecer subsídios linguísticos e culturais para que possam se comunicar de forma eficaz
nas diversas situações de interação em que se encontrarem.
12. Público-alvo na cidade e região
Estrangeiros que se encontram na região de Itajaí/SC
13. Frequência da oferta
O curso será oferecido ao final do primeiro semestre de 2016; podendo ser oferecido
novamente conforme a demanda e disponibilidade docente. 3x
14. Número de vagas por turma e vagas totais
Serão 20 vagas por semestre, visto o trabalho específico de acesso ao idioma.
15. Itinerário formativo no contexto da oferta educativa do campus
Há conexão com os nossos itinerários formativos, na medida que os estrangeiros
compreendem a Língua e podem matricular em nossos cursos.

16. Corpo docente que atuará no curso
Prof. Karoliny Correia – Língua Portuguesa
Prof. Osmarilda de Borba – Língua Portuguesa
17. Instalações que o campus possui para funcionamento do curso
Sala de aula e biblioteca.
18. Equipamentos e livros a serem adquiridos
Não há necessidade.
Itajaí, março de 2016
Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão.

