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
SÃO MIGUEL DO OESTE
1. Campus
São Miguel do Oeste
2. Endereço e Telefone do Campus
Rua 22 de Abril, 2440, São Luiz, São Miguel do Oeste, CEP 89.900-970
Telefone: 49-3631-0400

RESPONSÁVEL PELO CURSO
3. Nome do responsável pelo projeto
Cleverson Luiz Rachadel
4. Contatos
49-3631-0405
cleverson.rachadel@ifsc.edu.br
5. Nome do Coordenador do curso
Douglas Rogeri

INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO
6. Nome do curso
FIC em Língua Portuguesa e Cultura Brasileira para Estrangeiros Básico.
7. Número da resolução de autorização do curso original
Esse curso foi originalmente concebido para oferta pelo PRONATEC (Resolução
40/2014), mas, estamos pedindo a oferta como FIC (Resolução 53/2014).
8. Turno de oferta
Noturno
9. Modalidade:
Presencial

10. Carga horária total
160h

11. Justificativa para oferta neste Campus
O Brasil tem recebido considerável fluxo de imigrantes oriundos da América Latina, África,
Oriente Médio e Extremo Oriente. Ainda que o país apresente problemas
socioeconômicos, como a desigualdade econômica e a fragilidade de diversos serviços
públicos, em comparação com as condições de vida da maior parte da população do
planeta, o Brasil oferece oportunidades e esperanças.
Refugiados encontram em território brasileiro possibilidades de trabalho, livre dos efeitos
de guerras, desastres naturais, perseguições e da ausência de organização econômica e
estatal. Além disso, aqui desfrutam de liberdade e um sentimento de igualdade
relativamente maior do que muitos deles até então haviam experimentado. Por outro lado,
não podemos nos enganar: a fragilidade do imigrante refugiado o expõe a preconceitos
diversos, pressionando-o para as margens da sociedade.
Essas pessoas também precisam encarar uma série de desafios para se adaptar e cuidar
de suas famílias. A primeira e mais fundamental delas é o domínio do idioma português
brasileiro, recurso básico para acessar direitos e oportunidades.
Uma vez capazes de se comunicar e compreender a cultura e os valores da sociedade
que lhes recebe, podem buscar informações e recursos, aumentando sua autonomia e
segurança familiar.
Em São Miguel do Oeste, segundo dados da Igreja Católica, habitam 90 haitianos,
enquanto que no Oeste catarinense como um todo o número alcança 5.000, valores que
tendem a aumentar. Em reunião com mais da metade dos residentes em São Miguel do
Oeste, no dia 27 de fevereiro último, recebemos diretamente deste público a demanda
urgente pelo domínio do idioma português brasileiro.
Desse modo, mais imediatamente, compreendemos que a realização deste curso é
prioritária e será excelente oportunidade para conhecermos mais essa comunidade e para
que ela também venha conhecer o IFSC, abrindo caminho para outras etapas e
modalidades formativas.
12. Público-alvo na cidade e região
Curso destinado a imigrantes (estrangeiros), particularmente haitianos, residentes em São
Miguel do Oeste.
13. Frequência da oferta
Conforme demanda.
14. Número de vagas por turma e vagas totais
Para o momento, uma turma com 30 vagas. A quantidade de vagas visa favorecer o
aprendizado e a interação entre professor e alunos, tendo em vista a necessidade de
compreensão do idioma pelos alunos.
15. Itinerário formativo no contexto da oferta educativa do campus
Eixo tecnológico Desenvolvimento Educacional e Social. Para que estejam em condições
de acessar outros cursos/modalidades disponíveis, o público-alvo necessita primeiro
compreender e se comunicar razoavelmente no idioma oficial.
16. Corpo docente que atuará no curso
Noeli Moreira, professora de Arte. Ministrará a disciplina de Cultura Brasileira (60h).

Lorilei de Moraes e Maristella Mallmann, professoras de Língua Portuguesa. Ministrarão a
disciplina de Língua Portuguesa para Estrangeiros (100h).
17. Instalações que o campus possui para funcionamento do curso
01 sala de aula com 30 carteiras.
01 mesa e 01 carteira para professor.
01 quadro branco.
01 projetor multimídia ou lousa digital.
01 conexão de acesso à internet.
01 biblioteca.
18. Equipamentos e livros a serem adquiridos
Para execução do curso, não há necessidade de aquisição de equipamentos e livros.

São Miguel do Oeste, março de 2016
Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão

