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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA OFERTA DE
CURSO FIC – Planejamento de Marketing
CAMPUS ITAJAÍ
1. Câmpus: Itajaí
2. Endereço: Av. Ver. Abrahão João Francisco, 3899 - Ressacada, Itajaí - SC, 88307-303.
CNPJ: Nº 11.402.887/0013-02
Telefone: (47) 3390-1200.
RESPONSÁVEL PELO CURSO
3. Nome do responsável pelo projeto: Elizabeth Wood Moçato de Oliveira
4. Contatos: elizabeth.oliveira@ifpr.edu.br / (43) 9634-1211
INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO
6. Nome do curso: Curso de Formação Inicial e Continuada em Planejamento de
Marketing
7. Número da resolução de autorização do curso original: CEPE/IFSC Nº 08, de 26 de
Março de 2015.
8. Turno de oferta: Vespertino
9. Modalidade: Presencial
10. Carga horária total: 36 horas
11. Justificativa para oferta neste Campus: A cidade de Itajaí é conhecida pelo
desenvolvimento da atividade pesqueira, portuária e industrial, que impulsionam o setor
de serviços.
Maior profissionalização na área de gestão para os jovens da cidade tornará essa gama
de oferta mais especializada e permitirá maior preparo para aqueles que desejam
ingressar no mercado de trabalho.
12. Público-alvo na cidade e
desenvolvimento na área específica.
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13. Frequência da oferta: Semestral (Serão 9 encontros de 4 horas, duas vezes por
semana.)
14. Número de vagas por turma e vagas totais: 40 vagas
15. Itinerário formativo no contexto da oferta educativa do campus

Este curso, que contempla noções gerais de Marketing é basilar para toda e qualquer
atividade, servindo de auxílio para os profissionais de qualquer atividade econômica,
inclusive aquelas cujo Campus de Itajaí contempla..
16. Corpo docente que atuará no curso: 1 professor de Administração: Elizabeth Wood
Moçato de Oliveira.
17. Instalações que o campus possui para funcionamento do curso: 1 (uma) sala de
aula com 40 (quarenta) carteiras e cadeiras, 1 (um) mesa e 1 (uma) cadeira para docente,
1 (um) quadro, 1 (uma) tela para projeção, 1 (um) projetor multimídia, 1 (um) computador
ligado à internet.

Itajaí, 19 de setembro de 2016.

