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
FIC de Informática II – Ferramentas de Escritório

CAMPUS SÃO CARLOS
1. Campus
IFSC São Carlos
2. Endereço e Telefone do Campus
Instituto Federal de Santa Catarina – Câmpus São Carlos
Rua Aloísio Stoffel, 1271, Jardim Alvorada, CEP 89885-000
São Carlos/SC
Telefone: 49 3325 4149

RESPONSÁVEL PELO CURSO
3. Nome do responsável pelo projeto
Eduardo Rafael Mallmann
Rafaella Aline Lopes Neitzel
4. Contatos
eduardo.mallmann@ifsc.edu.br
rafaella.lopes@ifsc.edu.br
5. Nome do Coordenador do curso
Eduardo Rafael Mallmann
Rafaella Aline Lopes Neitzel

INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO
6. Nome do curso
FIC de Informática II – Ferramentas de Escritório
7. Número da resolução de autorização do curso original
Resolução Nº 33/2015
8. Turno de oferta
Conforme demanda

9. Modalidade:
Presencial
10. Carga horária total
60 horas

11. Justificativa para oferta neste Campus
A oferta do curso justifica-se por possibilitar melhores condições de acesso ao mercado
de trabalho local e regional, preparação do profissional frente as exigências do mesmo e a
promoção do uso da informática como ferramenta de suporte ao trabalho nos mais
variados tipos de estabelecimentos.
12. Público-alvo na cidade e região
Pessoas acima de 14 anos, alfabetizadas e com noções básicas de informática (manuseio
do computador e sistema operacional) que desejam aprender a utilização de ferramentas
para escritório para confecção e alteração de documentos através de programas
frequentemente utilizados no mercado de trabalho.
13. Frequência da oferta
Semestral
14. Número de vagas por turma e vagas totais
20 vagas por turma devido à capacidade do laboratório de informática.
15. Itinerário formativo no contexto da oferta educativa do campus
Cursos da área de informática introduzem conhecimentos chave que podem ser
articulados a diversas outras áreas dos mais diversos eixos tecnológicos, constando estes
no POCV do campus . Além de servir de porta de entrada para maior participação da
comunidade junto ao campus.
16. Corpo docente que atuará no curso
Eduardo Rafael Mallmann – Informática
Rafaella Aline Lopes Neitzel – Mestre em Informática
17. Instalações que o campus possui para funcionamento do curso
Item

Quantidade

Descrição

Laboratório de Informática

01

20 computadores com pacote LibreOffice instalado,
ligados a internet, para uso dos alunos; 01 mesa
para o professor, 01 computador com acesso à
internet, quadro branco, tela de projeção e projetor
multimídia.

Biblioteca

01

A biblioteca do campus possui acervo bibliográfico
na área do curso.

18. Equipamentos e livros a serem adquiridos
Campus já possui todos os requisitos necessários para a oferta do curso.

São Carlos, abril de 2016
Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão

