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 – FIC em Língua
Portuguesa e Cultura Brasileira para Estrangeiros - Básico
Parte 1 (solicitante)
DADOS DO CAMPUS SOLICITANTE
1 Campus: São Carlos
2 Endereço/CNPJ/Telefone do campus: Rua Aloísio Stoffel, 1271 – São Carlos/SC.
CNPJ 11402887/022-95
3 Complemento: Bairro Jardim Alvorada – CEP 89855-000 – Fone: (49) 8849.2106
4 Departamento: Departamento de Ensino
5 Há parceria com outra Instituição? Nao
6 Razão social: Instituto Federal de Santa Catarina
7 Esfera administrativa: Federal
8 Estado / Município: Municípios da Região Extremo Oeste do Estado SC
9 Endereço / Telefone / Site Rua Aloísio Stoffel, 1271. Jardim Alvorada. São Carlos. CEP:
89885-000 Telefone: (49) 88492106
Site: www.ifsc.edu.br
10 Responsável: Margarida Hahn

DADOS DO RESPONSAVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO
11 Nome do responsável pelo projeto: Margarida Hahn
12 Contatos: margaoe@ifsc.edu.br

Parte 2 (autorização da oferta)
DADOS DO CURSO
13 Nome do curso:
FIC em Língua Portuguesa e Cultura Brasileira para Estrangeiros Básico

14 Número da resolução de autorização do curso: 40/2014

Obs: Nos moldes da solicitação efetuada pelo campus Caçador, este curso, originalmente concebido
para oferta pelo PRONATEC, será ofertado como FIC.
15 Forma de oferta: Formação Inicial e Continuada
16 Modalidade: Presencial
17 Carga horária total: 160h

DADOS DA OFERTA
18 Justificativa para oferta neste Campus:
A realidade econômica da população haitiana, em muito motivada pelo grande terremoto de 2010, provocou
a emigração de muitos de seus cidadãos para o nosso país. As políticas de relações exteriores brasileiras,
em respeito às previsões legais, propiciaram que muitos adquirissem a cidadania brasileira. A partir do
convívio com a realidade local, alguns novos cidadãos foram auxiliados na integração à comunidade através
de ações humanitárias de dioceses católicas e denominações religiosas diversas.
A região Extremo Oeste de Santa Catarina recebeu muitos destes novos cidadãos a partir de ações
empresariais promovidas por empresas do setor agropecuário, que, junto ao governo federal, possibilitaram
a migração destes cidadãos e a oferta de postos de trabalho na região.
O breve convívio com um pequeno grupo destes novos cidadãos, permite, a qualquer usuário de nosso
idioma pátrio, ao menos as inquietações: afinal, como os brasileiros natos comunicam-se com eles? Como
eles se comunicam entre si? Como eles se comunicam conosco no dia-a-dia? Como, em uma relação de
trabalho, dá-se a comunicação deles dentro da empresa? Enfim, para além do bem compreender e utilizar a
Língua Portuguesa, o desafio no processo de aprendizado de uma segunda língua é o de superar qualquer
preconceito linguístico.
Assim, a justificativa para a oferta deste curso é a de, favorecidos pela concentração de vários novos
cidadãos brasileiros em empresas da região, possibilitar, através de conhecimentos básicos de Lingua
Portuguesa e Cultura Brasileira, a efetiva integração deles na comunidade de falantes de nosso idioma
pátrio.

19 Itinerário formativo no contexto da oferta/campus:
Não há itinerário formativo, mas há uma demanda especifica (empregados nas agroindústrias e empresas
da região) para esta oferta. O eixo tecnológico é “Desenvolvimento Educacional e Social”.

20 Frequência da oferta: Conforme a demanda
21 Periodicidade das aulas: 2 encontros semanais.
22 Local das aulas: IFSC/ Campus São Carlos
23 Turno de funcionamento, turmas e número de vagas:
Semestre Letivo Turno
2015/1
Noturno

Turmas
02

Vagas
30

Total de Vagas
60

24 Público-alvo na cidade/região:
O curso é destinado aos estrangeiros (haitianos) que se encontram em cidades da região Extremo Oeste
(área de abrangência do campus São Carlos) empregados nas agroindústrias e empresas da região.

25 Pré-requisito de acesso ao curso: 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? Não se aplica.
28 Corpo docente que irá atuar no curso: Prof. Msc. Marcos de Oliveira Treptow.
(Mestre em Linguística Aplicada pela UCPel)

