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Autorização da oferta

Título do Curso: Pedreiro de Alvenaria

Parte 1 (solicitante)

DADOS DO CAMPUS PROPONENTE

1 Campus: Criciúma

2 Endereço/CNPJ/Telefone do campus: SC443, bairro Vila Rica/Nº 11.402.887/0009-18/(48) 
3462-5000

3 Complemento: 

4 Departamento: Construção Civil

5 Há parceria com outra Instituição? 
 (PRONATEC)

6 Razão social: 
 (PRONATEC)

7 Esfera administrativa: 
 (PRONATEC)

8 Estado / Município: 
(PRONATEC)

9 Endereço / Telefone / Site:
 (PRONATEC)

10 Responsável: 
 (PRONATEC)

DADOS DO RESPONSAVEL PELO PROJETO DO CURSO

11 Nome do responsável pelo projeto: Andrea Murillo Betioli

12 Contatos:
(48) 34625028/99220942/andrea.betioli@ifsc.edu.br



Parte 2 (autorização da oferta)

DADOS DO CURSO

13 Nome do curso: Pedreiro de Alvenaria

14 Número da resolução de autorização do curso: está em aprovação.

15 Forma de oferta: 
PRONATEC

16 Modalidade: 
Presencial

17 Carga horária total: 
200 horas

DADOS DA OFERTA
18 Justificativa para oferta neste Campus:
A oferta de cursos FIC no eixo tecnológico de infraestrutura justifica-se pela crescente demanda 
no setor da construção civil, bem como a oferta de postos de trabalho para os formandos nessa 
área.
O setor da construção tem papel importante no novo ciclo de crescimento nacional. Atualmente, 
estima-se que a cadeia  produtiva  da construção,  em nível  nacional,  representa  3,6% do PIB 
(2011)  e  é  responsável  pela  ocupação  de  mais  de  3  milhões  de  pessoas,  apresentando  a 
dimensão da força do setor (CBIC, 2012).
As Obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), além de obras dos lançamentos 
imobiliários observados no ano passado e contratos realizados nos últimos dois anos, além do 
Programa Minha Casa, Minha Vida, por certo contribuíram para impulsionar as atividades do setor 
e gerar a contratação de mão de obra.
Segundo estimativas da FGV Projetos, o setor da construção civil registrou incremento de 9,7% 
nos postos de trabalho com carteira assinada em 2010. O maior incremento das atividades do 
setor, que, inclusive, já deverá sentir alguns efeitos de obras para a Copa, o ano eleitoral e o 
Programa Minha Casa, Minha Vida, certamente contribuirão para esse resultado.
O município de Criciúma esta situado na Região Sul de Santa Catarina, possui mais de 194 mil 
habitantes e tem uma economia diversificada, sendo polo nos setores da indústria de plásticos e 
descartáveis  plásticos,  indústria  química,  metalmecânica,  confecção,  cerâmica (maior  produtor 
nacional  e  segundo maior  produtor  mundial  de  pisos  e  azulejos),  construção civil  e  extração 
mineral, além de grandes redes de supermercados de atuação estadual. 
Segundo o Sindicato dos trabalhadores da Indústria da Construção e Mobiliário de Criciúma, há 
mais  de 2500 trabalhadores (pedreiros,  carpinteiros e serventes)  atuando na construção civil, 
número esse considerado insuficiente por representantes do Sindicato da Indústria da Construção 
Civil do Sul Catarinense – SINDUSCON, que hoje conta com mais de 30 empresas associadas, as 
quais atuam na região e até em outros estados do país.
De  acordo  com  dados  fornecidos  pela  Prefeitura  Municipal  de  Criciúma  -  PMC,  no  período 
compreendido entre 1997 e 2008, houve acréscimo de mais de 90% nos habite-se emitidos (m²), 
indicando  um  considerável  aumento  de  novas  construções.  Ainda,  conforme  pesquisas  do 
SINE/SC, no período compreendido entre Maio/2008 e Abril/2009,  foram admitidos 293 novos 
trabalhadores diretamente na construção civil em Criciúma, o que representa aproximadamente 
20% das admissões no período no município.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 205, define que “a educação, direito de todos e 
dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho”.
A LDB,  na  §  2º  do  artigo  1º,  ao  disciplinar  a  educação  escolar,  estabelece  que  ela  “deverá 
vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social”.



Assim, o Campus Criciúma, propõe o Curso de Formação Inicial e Continuada de Pedreiro em 
Alvenaria, objetivando iniciar a qualificação dessa demanda crescente de profissionais no setor da 
construção civil.

19 Itinerário formativo no contexto da oferta/campus: 
O  campus  já  ofertou  um FIC  para  Pedreiro  de  Alvenaria  e  Revestimento  e  oferta  curso  Técnico  em 
Edificações em diferentes modalidades.

20 Frequência da oferta: 
A oferta acontecerá conforme a demanda.

21 Periodicidade das aulas: 
Aulas semanais três vezes por semana

22 Local das aulas: 
No Campus.

23 Turno de funcionamento, turmas e número de vagas: 

Semestre letivo Turno Turmas Vagas Total de vagas
2 Noturno 2 20 40

24 Público-alvo na cidade/região: 
PRONATEC

25 Pré-requisito de acesso ao curso: 
Para se inscrever o aluno deverá ter concluído o Ensino Fundamental e idade mínima de 16 anos.

26 Forma de ingresso: 
PRONATEC

27  Caso  a  opção  escolhida  seja  analise  socioeconômico,  deseja  acrescentar  alguma 
questão específica ao questionário de análise socioeconômico?
PRONATEC 

28 Corpo docente que irá atuar no curso:
Serão  necessários  docentes  com  as  seguintes  formações:  Técnico  em  Edificações,  Tecnólogo  em 
Edificações ou Engenheiro civil, podendo ser interno ou externo, conforme necessidade.
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