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Autorização da oferta

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO – FIC de Confecção de
Bolsas e Acessórios em Tecido

Parte 1 (solicitante)

DADOS DO CAMPUS SOLICITANTE

1 Campus: São Carlos

2 Endereço/CNPJ/Telefone do campus: Rua Aloísio Stoffel, Bairro Jardim Alvorada, 1271
CEP: 89885-000

3 Complemento: -

4 Departamento: Ensino Pesquisa e Extensao

5 Há parceria com outra Instituição? Não

6 Razão social: Instituto Federal de Santa Catarina

7 Esfera administrativa: Federal

8 Estado / Município: São Carlos/SC

9 Endereço / Telefone / Site: (49) 88492106
10 Responsável: Juarez Pontes

DADOS DO RESPONSAVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO

11 Nome do responsável pelo projeto: Sidiane Aline Geremia

12 Contatos: (49) 88492106

Parte 2 (autorização da oferta)

DADOS DO CURSO

13 Nome do curso:
Formação Inicial Continuada em Confecção de Bolsas e Acessórios em Tecido



14 Número da resolução de autorização do curso: 

 Resolução  Nº  16/2013-  Criação  de  Cursos  FIC  -  5ª  Reunião  -  04  de  junho  de  2013.
REPUBLICADA EM 10/09/2014.

15 Forma de oferta:
Inicial

16 Modalidade:
Presencial

17 Carga horária total:
160 horas

DADOS DA OFERTA

18 Justificativa para oferta neste Campus:

O curso de Confecção de Bolsas e Acessórios em Tecido foi formulado a partir de sua consonância com a

área  de  confecção/vestuário,  área  da  qual  o  Câmpus  São  Carlos  oferta  regularmente  e  dispõe  de

profissional  e estrutura adequada para este  fim, como é o caso do curso de Modelista  e do curso de

Costureiro Industrial do Vestuário.

Através do curso de Confecção de Bolsas e Acessórios em Tecido, o profissional pode desenvolver uma

atividade  autônoma que  gera  renda  e  o  possibilita  qualificar-se  no  eixo  de  Produção  Industrial;  muito

procurado por pessoas que acabam confeccionando produtos de moda, como as bolsas e acessórios, mas

não possuem o conhecimento  para  agregar  valor  ao  produto através  da diferenciação de um trabalho

produzido em pequena escala.

O aluno utiliza também raciocínio e criatividade para construir cada peça. Estes conhecimentos auxiliam na

autonomia para o desenvolvimento de diversos tipos de bolsas e acessórios. Como já citado, oportuniza o

trabalho  e  renda a  partir  das  criações de  cada  modelo  desenvolvido  com criatividade  e  originalidade,

utilizando  materiais  que  podem  ser  reutilizados,  proporcionando  economia  e  lucratividade  na

comercialização do produto final.

19 Itinerário formativo no contexto da oferta/campus:

O curso de confecção de bolsas em tecido possibilita despertar o interesse dos alunos em ingressar em

outros cursos ofertados pelo Campus São Carlos, como o curso de Modelista do eixo de produção cultural

e design. Este curso também desperta o interesse em ingressar no curso de  Costureiro, cujo eixo é a

produção industrial.  

20 Frequência da oferta:

A oferta acontecerá conforme a demanda.

21 Periodicidade das aulas:

As aulas acontecerão em dois encontros semanais, sendo que cada encontro terá o tempo de quatro horas

cada, no período noturno, conforme disponibilidade dos laboratórios.

http://cs.ifsc.edu.br/portal/files/CEPE2014/resolucao_cepe_16_2013REPUBLICADA.pdf


22 Local das aulas:

As aulas acontecerão nos laboratórios de Costura e Modelagem do Câmpus São Carlos.

23 Turno de funcionamento, turmas e número de vagas:

Semestre Letivo Turno Turmas Vagas Total de Vagas
2015-01 Noite 01 20 20

24 Público-alvo na cidade/região:

O curso é destinado às pessoas residentes na região de São Carlos/SC que buscam formação profissional,

a fim de ampliar suas possibilidades no mundo do trabalho, através da atuação na área de confecção de

bolsas e acessórios em tecido.

25 Pré-requisito de acesso ao curso:

• Idade mínima: 16 anos

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

26 Forma de ingresso:

Sorteio.

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:

Professora: Sidiane Aline Geremia – Formação: Design com Habilitação em Moda
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