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 de Desenhista
Mecânico
Parte 1 (solicitante)
DADOS DO CAMPUS SOLICITANTE
1 Campus:
São Miguel do Oeste.
2 Endereço/CNPJ/Telefone do campus:
Rua 22 de Abril, s/n, Bairro São Luiz, CEP: 89900-000, São Miguel do Oeste – SC /
CNPJ:11.402.887/0014-85 / Telefone: (49) 3631-0400.

3 Complemento:
Não há.

4 Departamento:
Área Mecânica.

5 Há parceria com outra Instituição?
Não há.

6 Razão social:
Não há.

7 Esfera administrativa:
Não há.

8 Estado / Município:
Não há.

9 Endereço / Telefone / Site:
Não há.

10 Responsável:
Não há.

DADOS DO RESPONSAVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO
11 Nome do responsável pelo projeto:
Gabriel Feiten.

12 Contatos:
Telefone: (49) 3631-0400.
Email: gabriel.feiten@ifsc.edu.br

Parte 2 (autorização da oferta)
DADOS DO CURSO
13 Nome do curso:
Formação Inicial em Desenhista Mecânico

14 Número da resolução de autorização do curso:
15 Forma de oferta:
Formação Inicial.

16 Modalidade:
Presencial.

17 Carga horária total:
160 horas relógio.

DADOS DA OFERTA
18 Justificativa para oferta neste Campus:
A região extremo oeste do estado de Santa Catarina tem sua economia baseada na agroindústria.
Muitas empresas de pequeno e médio porte desta região, dedicam suas atividades a produção de bens
para atender as necessidades destas agroindústrias. Dentre as atividades está o desenvolvimento de
equipamentos mecânicos e eletromecânicos para atender processos de frigoríficos, fábricas de ração, setor
agrícola, transporte e madeireiro.
A capacidade de criação de equipamentos mecânicos através de inovação, projetos, planejamento e
documentação dos trabalhos, depende muito da mão de obra disponível no mercado. Hoje empresas
tentam contrata apenas candidatos com qualificação profissional, inclusive na área metal mecânica, porém
ha uma grande defasagem no número de profissionais qualificados.
Um curso de formação inicial na área de desenho mecânico capacitará alunos um mercado
profissional com aceitação e promissor em inovação.

19 Itinerário formativo no contexto da oferta/campus:
A oferta do curso de Desenhista Mecânico está de acordo com a disponibilidade do Campus São
Miguel do Oeste, de acordo com o laboratório de metrologia, informática e softwares disponíveis na sua
estrutura, bem como número de professores e técnicos.

20 Frequência da oferta:
O curso será oferecido conforme a demanda, a qualquer tempo e segundo a disponibilidade de
profissionais para execução do curso.

21 Periodicidade das aulas:
As aulas serão ministradas durante o período noturno, sendo proposto três encontros semanais de
três horas e meia.

22 Local das aulas:
As aulas teóricas e práticas serão ministradas na estrutura do IFSC Campus São Miguel do Oeste,
principalmente no que se refere ao uso dos laboratórios.

23 Turno de funcionamento, turmas e número de vagas:
Semestre letivo

Turno

Turmas

Vagas

Total de vagas

2015/2

Noturno

Uma

30

30

2016/1

Noturno

Uma

30

30

2016/2

Noturno

Uma

30

30

24 Público-alvo na cidade/região:
O presente curso é destinado a qualquer cidadão com idade mínima de 16 anos, que esteja
interessado em atuar na área projetos mecânicos.

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?
28 Corpo docente que atuará no curso:
Docente

Gabriel Feiten
.

Formação

Tecnólogo
Industrial

em

Titulação / Especialização

Manutenção Especialização em Engenharia de
Produção

Carga
horária
Campi
40
horas

