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. Câmpus
Lages
2. Endereço e Telefone do Câmpus
Rua: Heitor Vila Lobos, 222. CNPJ: 11.402.887/0011-32;
Telefone: (49) 3221-4200

RESPONSÁVEL PELO CURSO
3. Nome do responsável pelo projeto
Luciane Bittencourt Gomes Batista de Oliveira
4. Contatos
luciane.oliveira@ifsc.edu.br
(49) 3221-4200
5. Nome do Coordenador do curso
Vilson Heck Junior
vilson.junior@ifsc.edu.br

INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO
6. Nome do curso
Curso de Inglês básico.
7. Número da resolução de autorização do curso original
Resolução Nº 002/2011 e 27/2013.
8. Turno de oferta
Vespertino.

9. Modalidade:
Presencial.
10. Carga horária total
160 horas, divididas em 02 (dois) módulos de 80 horas.

11. Justificativa para oferta neste Campus
A proposta deste curso se enquadra com a necessidade de qualificação na língua inglesa
para os alunos e comunidade do Câmpus Lages.
12. Público-alvo na cidade e região
Alunos que tenham concluído o ensino fundamental na cidade de Lages e região.
13. Frequência da oferta
Anual, sob demanda.
14. Número de vagas por turma e vagas totais
25 vagas anuais, pois, o curso é dividido em 02 (dois) módulos de 80 horas, sendo cada
módulo realizado em um semestre.
15. Itinerário formativo no contexto da oferta educativa do campus
A língua inglesa se encaixa em todos os itinerários formativos do Câmpus, apesar de ser
um curso ofertado pela área de informática e cultura geral deste Câmpus. Como
continuação, está sendo prevista a escrita de novos PPCs para a oferta de cursos da
língua inglesa em diferentes níveis.
16. Corpo docente que atuará no curso
Profª. Luciane Bittencourt Gomes Batista de Oliveira.
17. Instalações que o campus possui para funcionamento do curso
O Câmpus disponibilizará sala de aula com carteiras, projeção multimídia, biblioteca com
dicionários, laboratório de informática com fones de ouvido para atividades multimídia.
18. Equipamentos e livros a serem adquiridos
Apesar do Câmpus já contar com a estrutura mínima, deveremos adquirir mais dicionários
e softwares para melhor utilizar a estrutura de laboratórios de informáticas aulas de inglês.

Lages, 25 de maio de 2015
Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão

