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
Palhoça Bilíngue
2. Endereço e Telefone do Campus
Rua João Bernadino da Rosa, s/n - Pedra Branca - Palhoça - SC - CEP 88137-010
Fone: (48) 3341-9700 | E-mail: contato.palhoca@ifsc.edu.br

RESPONSÁVEL PELO CURSO
3. Nome do responsável pelo projeto
Débora de Souza
4. Contatos
dsouza@ifsc.edu.br/ (048) 84141934
5. Nome do Coordenador do curso

INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO
6. Nome do curso
Formação Inicial e Continuada – Qualificação Profissional em Desenho
de Moda
7. Número da resolução de autorização do curso original
Resolução 02/2014
8. Turno de oferta
Matutino
9. Modalidade:
Presencial
10. Carga horária total
80 h

11. Justificativa para oferta neste Campus
Foi verificado durante as aulas da disciplina Desenho I do Curso Integrado em
Comunicação Visual ofertado no Câmpus que os alunos necessitam de uma
complementação nos seus estudos para desenvolverem habilidades de ilustração e de
representação da figura humana e suas vestimentas. Portanto, a oferta do Curso FIC em
Desenho de Moda atenderá uma demanda interna por capacitação dos próprios alunos do
Câmpus e também oportunizará a capacitação da comunidade externa uma vez que
existem nos municípios de Palhoça e São José algumas empresas do ramo da confecção.
Com os conhecimentos adquiridos no curso os concluintes ampliarão suas possibilidades
de inserção no mercado de trabalho local.
12. Público-alvo na cidade e região
Alunos dos IFSC Campus Palhoça Bilíngue e demais interessados em aprender sobre
desenho de moda.
13. Frequência da oferta
Uma vez por semana no período matutino em 2015/2 (1 turma)
14. Número de vagas por turma e vagas totais
40 vagas por tuma a serem ofertadas em 2015/2
15. Itinerário formativo no contexto da oferta educativa do campus
O conhecimento em Desenho de Moda compõe o eixo de Produção Multimídia e Design
do Câmpus uma vez que pode auxiliar os alunos do Curso Técnico Integrado em
Comunicação Visual a desenvolver suas habilidades para representação da figura
humana necessário para composição de algumas peças gráficas.
16. Corpo docente que atuará no curso
Débora de Souza- Docente do Eixo Produção Multimídia e Design com formação em
Design de Moda e Design Gráfico.
17. Instalações que o campus possui para funcionamento do curso
O Câmpus possui infraestrutura necessária para oferta do curso ( biblioteca com livros de
Desenho de Moda, laboratório de desenho com mesas apropriadas e salas de aula).
18. Equipamentos e livros a serem adquiridos
Não há necessidade de aquisição de materiais.

Florianópolis, junho de 2015
Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão

