
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

CAMPUS AVANÇADO SÃO LOURENÇO DO OESTE

1. Campus
(anexar a deliberação de solicitação do curso pelo do Colegiado do Campus, devidamente assinada por seu
presidente)

2. Endereço e Telefone do Campus
Rodovia SC 480, S/N
Distrito de Frederico Wastner
CEP 89994-000
São Lourenço do Oeste/SC

Endereço Provisório
Endereço da Secretaria Municipal de Educação.
Avenida Brasil, 1097, 2º Piso, Sala 1, Centro Comercial Janceszki
São Lourenço do Oeste/SC
CEP: 89990-000
Telefone: 49- 33448479.

RESPONSÁVEL PELO CURSO

3. Nome do responsável pelo projeto
Michely de Melo Pellizzaro

4. Contatos
michely.pellizzaro@ifsc.edu.br
(49) 8858-1782

5. Nome do Coordenador do curso
Michely de Melo Pellizzaro

INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO

6. Nome do curso
Curso  de  Formação  Inicial  e  Continuada  Matemática  Comercial  e  Financeira  Básica  sem  o  Uso  de
Calculadoras Financeiras

7. Número da resolução de autorização do curso original
Resolução Nº 173/2011

8. Turno de oferta
Vespertino/Noturno

callto:49-%2033448479
http://cs.ifsc.edu.br/portal/files/resolucao_cepe_035_2012_2.pdf


9. Modalidade: 
Presencial

10. Carga horária total
56 horas

11. Justificativa para oferta neste Campus
 A Matemática Financeira possui diversas aplicações práticas. Tais aplicações são pertinentes às mais

variadas  pessoas  e  profissões,  desde  aquelas  interessadas  em  benefício  próprio  como  àquelas  com

finalidades profissionais específicas. Esse campo estimula a capacidade de tomar decisões e a conseqüente

necessidade de fundamentação teórica para que se decida com exatidão. Segundo Hazzan (2001, p.1), ela

"fornece  instrumentos  para  o  estudo  e  avaliação  das  formas  de  aplicação  de  dinheiro  bem  como  de

pagamento  de  empréstimo".  .  A  Matemática  Financeira,  no  entanto,  é  deixada  de  lado  com  muita

freqüência. Poucos livros didáticos e a baixa carga horária da disciplina nas escolas públicas, principalmente

no ensino médio, são fatores que contribuem para isso. Então, a Matemática Financeira acaba não sendo

estudada no ensino médio e, dependendo da formação profissional escolhida pelo aluno, não será estudada

em momento algum. Esse é um fato surpreendente, visto que movimentações financeiras fazem parte da

vida da grande maioria das pessoas. Os custos da ignorância nessa área geralmente afetam diretamente o

"bolso" dos diferentes agentes econômicos, causando prejuízos às empresas, comprometimento da renda,

demissões de gerentes administrativos, problemas judiciais, violação do código de defesa do consumidor,

multas e punições legais,  comprometimento do bem-estar familiar,  dentre outros.  De acordo com a lei

11.892 que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, os Institutos Federais

têm por finalidade entre outras: “Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e

modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da

economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional.” 

A  cidade  de  São  Lourenço  do  Oeste  é  referência  para  algumas  cidades  menores  da  região.  O

comércio é um dos setores que mais oferecem postos de trabalho. O comércio é diversificado e composto

por lojas de todos os portes. Diante disso e sabendo que, para trabalhar com vendas, no comércio em geral,

há necessidade que o trabalhador ou que o candidato a uma vaga tenha conhecimentos em Matemática

Financeira e saiba, por exemplo, calcular os custos de uma venda parcelada ou de uma venda sem entrada,

bem  como,  os  juros  e  multas  cobrados  em  caso  de  atraso  de  um  pagamento.  Portanto,  há  grande

necessidade de qualificação de pessoas nessa área, principalmente, aquelas que estão cursando o ensino

médio em escolas públicas e são trabalhadoras ou buscam uma oportunidade de emprego nesse setor. Para

atender  essa  demanda  propõe-se  um  curso  de  Formação  Inicial  e  Continuada  (FIC)  para  Matemática

Comercial  e  Financeira  Básica.  O  conteúdo  ministrado  nesse  curso  foi  escolhido  visando  melhorar  a

qualificação  de  estudantes  trabalhadores  ou  estudantes  candidatos  a  uma  vaga  de  emprego no  setor

comerciário de São Lourenço do Oeste. 



12. Público-alvo na cidade e região
Pessoas que procuram uma qualificação inicial em matemática comercial e financeira básica. 

13. Frequência da oferta
O curso será oferecido conforme a demanda, a qualquer tempo. 

14. Número de vagas por turma e vagas totais

Semestre letivo             Turno                         Turmas               Vagas                 Total de Vagas

    2016/1              Vespertino/Noturno                 01                        20                                20
    2017/1              Vespertino/Noturno                 01                        20                                20
    2018/1              Vespertino/Noturno                 01                        20                                20
    2019/1              Vespertino/Noturno                 01                        20                                20

15. Itinerário formativo no contexto da oferta educativa do campus
Conforme a elaboração do Plano de Oferta de Cursos e Vagas (POCV), o eixo tecnológico Gestão e Negócio
está contemplado com curso técnico e formação incial e continuada.  

16. Corpo docente que atuará no curso

Docente   Área 

Michely de Melo Pellizzaro  Matemática

17. Instalações que o campus possui para funcionamento do curso
O curso será ofertado em uma escola municipal ou estadual, o termo de cooperação técnica já está firmado.
As escolas possuem infraestrutura adequada para o bom funcionamento do curso. Considera-se a situação
atual do campus Avançado de São Lourenço do Oeste em de fase de implantação. O prédio foi cedido pela
prefeitura e está sendo mobilhado e equipado. 

18. Equipamentos e livros a serem adquiridos
Para a execução do curso, não há necessidade de aquisição de equipamentos e livros. 

São Lourenço do Oste - SC, novembro de 2015
Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão
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