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Autorização da oferta 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO – FIC de 
Desenvolvimento de sites com HTML e PHP 

 

Parte 1 (solicitante) 
 
DADOS DO CAMPUS SOLICITANTE 
 
1 Campus: Garopaba 
 
2 Endereço/CNPJ/Telefone do campus: Rodovia SC 434, 11090 – Campo Duna - Garopaba 
 
3 Complemento: 
 
4 Departamento: Ensino, Pesquisa e Extensão 
 

5 Há parceria com outra Instituição? Não. 
 

6 Razão social: 
 
7 Esfera administrativa: 
 

8 Estado / Município: 
 

9 Endereço / Telefone / Site: 
 

10 Responsável: 
 
 

DADOS DO RESPONSAVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO 
 
11 Nome do responsável pelo projeto: Cristine Ferreira Costa 
 

12 Contatos: (48) 3354-0868 
 

 
Parte 2 (autorização da oferta) 

 

DADOS DO CURSO 
 

13 Nome do curso: Desenvolvimento de sites com HTML  e PHP 

 
14 Número da resolução de autorização do curso: 174/2011 
 

15 Forma de oferta: Inicial e Continuada 
 



16 Modalidade: Presencial 
 

17 Carga horária total: 162h 

 

DADOS DA OFERTA 
 

18 Justificativa para oferta neste Campus: 

 

A informática vem adquirindo cada vez mais relevância na vida das pessoas e nas 

empresas, e a sua utilização é vista como um instrumento de aprendizagem, além de sua atuação 

no meio social ampliar-se de forma rápida em todas as áreas. A missão do Instituto Federal de 

Educação Tecnológica é difundir o conhecimento científico e tecnológico, formando indivíduos 

capacitados para o exercício da cidadania e da profissão, sua visão de futuro é a de consolidar-se 

como centro de excelência na educação profissional e tecnológica no Estado de Santa Catarina. 

Baseados nestes preceitos, a criação de cursos que possam trazer a inovação tecnológica e a 

qualificação profissional nas diversas regiões do estado de Santa Catarina contribuem para a 

consolidação do Instituto Federal como um formador de novos processos, produtos e serviços 

oferecendo a articulação com a sociedade e os setores produtivos. 

Em uma dessas regiões, está inserido o Câmpus Garopaba. O câmpus está situado no 

município de Garopaba, próximo à BR 101. Sua região de atuação compreende os municípios de 

Garopaba, Imaruí, Imbituba, Laguna e Paulo Lopes, totalizando a população de 128.234 pessoas 

e uma área de 440,7 Km² (municípios localizados a uma distância de até 50 km da sede (IBGE, 

2010)). As principais atividades econômicas da região estão concentradas no setor de serviços 

(61% do PIB – 2009), com exceção do município de Imaruí, que possuí 66% de sua população em 

área rural. Espera-se que este curso venha a fomentar a área da informática no contexto do 

câmpus. 

Como o avanço tecnológico vem tornando a informática cada vez mais uma ferramenta de 

apoio à aprendizagem e instrumento de inovação competitiva no primeiro, segundo e terceiro 

setor, a área tem muito a contribuir para o desenvolvimento das potencialidades socioeconômicas 

da região. À medida que a tecnologia é utilizada, ampliam-se também as vagas de emprego no 

setor de TI e, consequentemente, cada vez mais a necessidade de profissionais treinados para 

atuar nesta área.  

A região onde está situado o câmpus não possui grandes centros de formação profissional 

em informática, o que acaba fazendo com que alunos e profissionais da área que desejam buscar 

capacitação técnica migrem para outras cidades. Isto faz com que acabem sendo absorvidos pelo 

mercado externo, não retornando ou trazendo inovações para a região. Espera-se, com a oferta 

do curso, fomentar o acesso da comunidade às novas tecnologias, a partir de uma formação 

profissional empreendedora, calcada nos princípios da sustentabilidade e da ética.   

Esses fatos sugerem a necessidade de desenvolver o mercado de Tecnologia na cidade, 

inserindo novos profissionais no mercado local e também proporcionando conhecimento para que 

se tornem empreendedores criando novas linhas de atuação na região. 



 
19 Itinerário formativo no contexto da oferta/campus: 
 

O curso FIC Desenvolvimento de sites com HTML e PHP compõe o itinerário formativo do 

eixo de Informação e Comunicação. Em 2011, o Câmpus Garopaba iniciou a oferta de curso FIC 

em Informática Básica. Em 2012, ampliou a oferta com o curso FIC em Suporte e Manutenção de 

Microcomputadores. Em 2014, inicia o curso Técnico em Informática, direcionado para a área de 

programação, mas incluindo também conhecimentos referentes à parte de manutenção e redes de 

computadores. Por essa razão, cursos que abordem mais especificamente conhecimentos da 

área de programação, vinculados ao curso Técnico em Informática, complementam a formação do 

profissional que atua na área da computação. 

 

20 Frequência da oferta: anual 
 

21 Periodicidade das aulas: Duas vezes por semana 

 

22 Local das aulas: Laboratórios de Informática do Câmpus Garopaba. 
 

23 Turno de funcionamento, turmas e número de vagas: 

 

Semestre Letivo Turno Turmas Vagas Total de vagas 

2014-1 noturno 1 turma 18 18 

 

24 Público-alvo na cidade/região: 
O curso é destinado aos profissionais que já atuam na área, a estudantes ou a pessoas que se 

interessam por programação. 

 
25 Pré-requisito de acesso ao curso: 
Para se inscrever no curso, os interessados devem ter concluído o Ensino Fundamental e ter 

completado 16 anos até a data da matrícula. 

 

26 Forma de ingresso: Análise socioeconômica. 
 
27 Caso a opção escolhida seja analise socioeconômico, deseja acrescentar alguma 
questão específica ao questionário de análise socioeconômico? 
 

28 Corpo docente que irá atuar no curso: 
 

Câmpus Garopaba 
 

Nome Formação / Área de Atuação Titulação 

André Luiz Silva de Moraes Bacharel em Ciências da Computação 
 

Mestre 

Fabrício Bueno Borges dos Santos Bacharel em Ciências da Computação 
 

Mestre 

 


