
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

Formação Inicial de Desenhista de móveis

CAMPUS SÃO CARLOS

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
Instituto Federal de Santa Catarina - Campus São Carlos
Rua Aloisio Stoffel - 1271 – Jardim Alvorada, CEP 89885-000
São Carlos - Santa Catarina

RESPONSÁVEL PELO CURSO

3. Nome do responsável pelo projeto
Mauro Fernando Normberg Bohm

4. Contatos
mauro.bohm@ifsc.edu.br e telefone (49) 3225 - 4149

5. Nome do Coordenador do curso
Mauro Fernando Normberg Bohm

INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO

6. Nome do curso
Formação Continuada em Desenhista de Móveis 

7. Número da resolução de autorização do curso original
Resolução CEPE/IFSC nº 02, de 14 de março de 2014 * Republicada em 

14/07/2014.

8. Turno de oferta
Noturno

mailto:mauro.bohm@ifsc.edu.br


9. Modalidade: 
Presencial

10. Carga horária total
80 horas

11. Justificativa para oferta neste Campus
Apresenta-se  neste  documento  o  Plano  Pedagógico  do  Curso  de  Formação

Continuada  (FIC)  em Desenho  de  Móveis,  com  Eixo  Tecnológico  em  Infraestrutura.  
Móveis podem ser caracterizados de duas formas: móvel padrão industrializado e

móvel  feito  sob  medida.  O  modelo  padronizado,  desenvolvido  em  larga  escala  pela
indústria moveleira, é vendido em grandes lojas do ramo, que podem ser populares ou
sofisticadas.  Neste  cenário,  o  mobiliário  é  projetado  por  designers  ou  arquitetos  e
executado pela indústria. Os móveis podem, ainda, ser fabricados sob medida, com intuito
de adequar-se ao ambiente em que está inserido e à necessidade do usuário. 

O terceiro maior produtor de móveis do país, em escala industrial, é o estado de
Santa Catarina, sendo o município de São Bento do Sul o principal polo moveleiro. Na
microrregião de São Carlos, não há produção expressiva de móveis padrão em escala
industrial,  no  entanto,  concentram-se  neste  município  e  adjacentes,  quantidade
significativa de empresas que se enquadram na modalidade de produção moveleira sob
medida. 

Cabe destacar, um fator que influencia o aumento do interesse da população por
móveis sob medida, dadas as mudanças ocorridas no setor imobiliário, em que os imóveis
estão cada vez menores e os ambientes requerem uma otimização do espaço por meio
desta modalidade produtiva de moveis. 

São fatores importantes para delinear um cenário promissor, composto por novos
consumidores que exigem não só por preço baixo, mas também conforto, durabilidade e
bom design. Dessa maneira, abre-se um campo de trabalho aos profissionais técnicos
habilitados na área de desenho de móveis. Diante dessa realidade, cabe ao setor público
implementar  a  oferta  de  educação  profissional  para  incorporação  de  profissionais
qualificados  no  mercado  de  trabalho.  Sendo  assim,  justifica-se  a  criação  de  cursos
profissionalizantes para a formação inicial e continuada em Desenho de Móveis, conforme
o presente projeto. 

Este Plano Pedagógico de Curso foi elaborado de acordo com a seguinte legisla-
ção: 

• Lei n. 9.934, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB); 

• Decreto 5.154 de 23 de julho de 2004.

12. Público-alvo na cidade e região
Cidadãos  que  queiram  trabalhar  na  área  de  desenho  de  móveis.  Além  de

profissionais envolvidos com o processo de produção de móveis, lojas, representantes
comerciais, entre outros. 

13. Frequência da oferta
Anual

14. Número de vagas por turma e vagas totais
20 vagas por turma (em função do tamanho do laboratório de informática).



15. Itinerário formativo no contexto da oferta educativa do campus
O campus  São  Carlos  do  IFSC possui  curso  técnico  em Edificações  (Eixo  de

Infraestrutura) que conta com estrutura formal, seja de equipamentos ou de professores
habilitados, para oferecerem estrutura análoga para a realização do Curso. As 80 hs do
curso  serão  distribuídas  em atividades  teórico-práticas  e  o  módulo  será  formado  por
unidades curriculares fundamentadas em práticas interdisciplinares.

16. Corpo docente que atuará no curso

Unidades Curriculares Professor Formação

Cidadania e Trabalho Marcos de Oliveira Treptow Licenciatura em Letras

Comunicação verbal e não verbal no
ambiente de trabalho

Marcos de Oliveira Treptow Licenciatura em Letras

Introdução ao Desenho de Móveis Mauro Fernando Normberg Bohm Arquiteto

Ergonomia para Desenhistas e 
ginástica laboral 

Gabriela Dalsasso Ricardo Licenciatura em 
Educação Física

Desenho auxiliado por computador 
aplicado ao Desenho de Móveis.

Leonardo Ribeiro Moço Pessanha Arquiteto

Ergonomia e Antropometria Mauro Fernando Normberg Bohm Arquiteto

Materiais Mauro Fernando Normberg Bohm Arquiteto

17. Instalações que o campus possui para funcionamento do curso

Infraestrutura e recursos
materiais

Quantidade Detalhamento

Sala de aula 01 Com  20  cadeiras  universitárias,  01  mesa  para  o
professor,  01  computador  com acesso  à  internet,
quadro  branco,  tela  de  projeção  e  projetor
multimídia.

Sala de aula de desenho 01 Com 20 mesas de desenho equipadas com régua
paralela e cadeira,  01 mesa para o professor,  01
computador com acesso à internet, quadro branco,
tela de projeção e projetor multimídia.

Laboratório de Informática 01 Com 20 computadores,  com software AutoCAD e
Google  SketchUp  instalados,  ligados  a  internet,
para uso dos alunos; 01 mesa para o professor, 01
computador com acesso à internet, quadro branco,
tela de projeção e projetor multimídia.

Biblioteca 01 A biblioteca do campus possui acervo bibliográfico
na área do curso. 

18. Equipamentos e livros a serem adquiridos

São Carlos/SC, 07 de abril de 2016



Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão
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