MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

Autorização da oferta
PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO –CURSO DE FORMAÇÃO
INICIAL E CONTINUADA EM OPERADOR DE COMPUTADOR

Parte 1 (solicitante)
DADOS DO CAMPUS SOLICITANTE
1 Campus: São Carlos
Endereço/CNPJ/Telefone do campus: Rua: Aluízio Stoffel nº1271,Bairro Jardim
Alvorada, São Carlos -SC, CEP 89.885-000-CNPJ 11402887/0022-95
3 Complemento:
4 Departamento: Ensino
5 Há parceria com outra Instituição? Não
6 Razão social: Instituto Federal de Santa Catarina/Campus de São Carlos
7 Esfera administrativa: Federal
8 Estado / Município: Santa Catarina/São Carlos
9 Endereço / Telefone / Site:www.ifsc.edu.br
(49) 3325 4149
10 Responsável: Margarida Hahn

DADOS DO RESPONSAVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO
11 Nome do responsável pelo projeto: Raimundo José de Sousa Castro
12 Contatos:raimundo.castro@ifsc.edu.br
(49) 99552647-TIM

Parte 2 (autorização da oferta)
DADOS DO CURSO
13 Nome do curso: CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA EM OPERADOR DE
COMPUTADOR.

14 Número da resolução de autorização do curso: 13/2013.
15 Forma de oferta: Inicial e Continuada.
16 Modalidade: Presencial
17 Carga horária total: 160 horas

DADOS DA OFERTA
18 Justificativa para oferta neste Campus:
A Informática, nas últimas décadas, tem revolucionado a atividade humana em
todos os níveis, apresentando-se como uma ferramenta de auxílio no desenvolvimento de
tarefas. Vem interferindo em todas as áreas do conhecimento, bem como nos variados
setores profissionais, sejam públicos ou privados. Direta ou indiretamente, todos fazem
uso de algum serviço sobre o qual a tecnologia dos computadores está sendo utilizada,
possibilitando o acesso das pessoas a um volume cada vez maior de informações, sendo
uma das áreas profissionais da economia que mais se desenvolvem no Brasil e no
mundo.
Porém, muitas pessoas ainda apresentam uma relação muito distante com os
recursos da informática, seja por medo ou por falta de oportunidades de conhecê-los
melhor, o que gera um certo desconforto quando se deparam com situações em que a
utilização dos mesmos é essencial (bancos, supermercados, caixas eletrônicos, cartões
de crédito, escola, etc.).
O curso de Operador de Computador despertará a comunidade para a importância
da qualificação profissional, nos cursos profissionalizantes realizados pelo IFSC – Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, onde serão incorporadas
as atividades, noções de cidadania, ética, relacionamento, promovendo a inclusão social,
inclusão tecnológica.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina –
Campus São Carlos - primando pela democratização do acesso a cursos de qualificação
profissional, oferece gratuitamente o Curso de Formação Inicial e Continuada em
Operador de Computador, viabilizando a formação continuada e de qualidade não só dos
que habitam no município de São Carlos, como também aos interessados de toda a
região de abrangência deste campus que oferta o curso, cumprindo, portanto, o seu papel
social.
19 Itinerário formativo no contexto da oferta/campus:
Este curso faz parte dos eixos tecnológicos de oferta, pois está previsto conforme
POCV do campus.

20 Frequencia da oferta:
Conforme demanda.
21 Periodicidade das aulas:
Serão dois encontros semanais.
22 Local das aulas:
As aulas serão ofertadas no campus do IFSC São Carlos e município de Palmitos.
23 Turno de funcionamento, turmas e número de vagas:
Semestre Letivo Turno
Turmas
Vagas
2015/2°

Noturno/vespertino

3

Total de Vagas
30

90

24 Público-alvo na cidade/região:
Este curso é destinado as pessoas que sejam alfabetizadas e tem interesses em
se apropriar dos conhecimentos da educação digital e residam na abrangência do campus
de São Carlos -SC.
25 Pré-requisito de acesso ao curso:
Ser alfabetizado e maior de 14 anos.
26 Forma de ingresso:
Por sorteio público.
27 Caso a opção escolhida seja analise socioeconômico, deseja acrescentar
alguma questão específica ao questionário de análise socioeconômico?
Está desempregado?
28 Corpo docente que irá atuar no curso:
Unidade Curricular

Professor

Formação

I – Histórico da Informática, Raimundo
sistema
operacional
e Castro
hardware

José

de

Sousa

Raimundo
II – Pacote BrOffice: Write Castro

José

de

Sousa

III– Internet: funcionamento Raimundo
Castro
e ferramentas.

José

de

Sousa

, Calc e Impress

Graduado em Matemática;
Mestrado em Ciências e Eng
de Materiais;
Doutorado em Ciências e
Eng de Materiais.

