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SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA OFERTA DE 
CURSO FIC em GESTÃO FINANCEIRA UTILIZANDO 

PLANILHAS ELETRÔNICAS 
 

CAMPUS SÃO LOURENÇO DO OESTE 
 
1. Campus: São Lourenço do Oeste 
 
2. Endereço e Telefone do Campus: Rodovia SC 480, S/N CEP 89994-000, São Lourenço 
do Oeste - SC - (49)3344-8479 
 

RESPONSÁVEL PELO CURSO 
 
3. Nome do responsável pelo projeto: Luiz Alberto Vicari 
 
4. Contatos: luiz.vicari@ifsc.edu.br / (49)3344-8479 
 

5. Nome do Coordenador do curso: Luiz Alberto Vicari 
 

INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO 
 
6. Nome do curso: Gestão Financeira Utilizando Planilhas Eletrônicas 
 
7. Número da resolução de autorização do curso original: 13/2013/CEPE 
 
8. Turno de oferta: Noturno 
 
9. Modalidade: Presencial 
 
10. Carga horária total: 96 horas 
 
 
11. Justificativa para oferta neste Campus 
 Saber gerenciar as finanças empresariais é fundamental para a manutenção de 
qualquer estabelecimento comercial. Essa manutenção contribui para fomentar a economia 
local gerando emprego, renda e crescimento econômico. Para os novos investimentos, 
também, é essencial o desenvolvimento das competências propostas por esse curso e que 
são necessárias para todo empreendedor. Nesse sentido, o curso auxilia o participante no 
desenvolvimento do raciocínio lógico e no conhecimento de ferramentas como planilhas 
eletrônicas para auxiliar a gestão voltada principalmente às finanças empresariais e ao 
empreendedorismo. 
 Com uma população aproximada de 22 mil habitantes (IBGE, 2010), cerca de 70% 
dos habitantes de São Lourenço do Oeste residem no meio urbano, onde o comércio e a 
prestação de serviços (setor terciário) tem representatividade importante na economia local, 
desta forma, respaldando esta oferta. 



 
12. Público-alvo na cidade e região 
 Empresários, gerentes e demais trabalhadores que atuam ou que pretendem atuar 
na administração de pequenas empresas como restaurantes, panificadoras, confeitarias, 
cafeterias, bares, hotéis, pousadas e outras. 
 
13. Frequência da oferta: Conforme a demanda. 
 
14. Número de vagas por turma e vagas totais: 30 vagas por turma, para que seja 
compatível com a estrutura do laboratório de infomática. 
 
15. Itinerário formativo no contexto da oferta educativa do campus 
 Este curso se articula com as demais ofertas do eixo tecnológico “Gestão e 
Negócios”, previstos no Plano de Oferta de Cursos e Vagas (POCV) do Campus. 
 
16. Corpo docente que atuará no curso: Luiz Alberto Vicari 
 
17. Instalações que o campus possui para funcionamento do curso 
 O Campus possui Laboratório de Informática e as salas de aulas necessárias à 
integralização curso. 
 
18. Equipamentos e livros a serem adquiridos 
 Não há necessidade de aquisição de itens patrimoniais para este curso. 
 
 
 

 
São Lourenço do Oeste, fevereiro de 2015. 


