
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 SOLICITANTE

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

2. Endereço e Telefone do Campus
Rua Dep. Olisses Pedro de Caldas, 480, Bairro Morrotes – Tubarão / SC – 88704-170
Fone: (48) 3301-9100

RESPONSÁVEL PELO CURSO

3. Nome do responsável pelo projeto
Cremilson Oliveira Ramos

4. Contatos
e-mail: cremilson.ramos@hotmail.com; fone: (48) 9916-9167

5. Nome do Coordenador do curso
Cremilson Oliveira Ramos

INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO

6. Nome do curso
CURSO DE INGLÊS BÁSICO

7. Número da resolução de autorização do curso original
Resolução Nº 002/2011/CEPE

8. Turno de oferta
Matutino

9. Modalidade: 
Presencial



10. Carga horária total
160 h, divididas em 2 módulos de 80 horas.

11. Justificativa para oferta neste Campus
Considerando o predomínio da língua inglesa na comunicação internacional em diversas
áreas, como o turismo e o mercado de trabalho, e tendo sido essa escolhida como língua
universal,  possibilitando  acesso  mais  amplo  a  conhecimentos  produzidos  por  outras
culturas nas artes, literatura técnico-científica, medicina e tecnologia, principalmente após
o advento da Internet,  justifica-se a oferta deste curso de língua inglesa básico. Esse
projeto possibilitará a formação de alunos que tenham interesse em dar continuidade em
sua formação, já que o domínio de uma língua estrangeira é requisito para ingresso em
outros cursos, bem como nas viagens para intercâmbios ou turismo.

12. Público-alvo na cidade e região
Comunidade externa. Sujeitos com Ensino Fundamental completo. 

13. Frequência da oferta
Anual, sob demanda

14. Número de vagas por turma e vagas totais
40 vagas. 

15. Itinerário formativo no contexto da oferta educativa do campus
Atualmente, o campus Tubarão oferece o curso técnico concomitante e subsequente em
Informática. Essa área exige do futuro profissional conhecimento de termos técnicos em
língua estrangeiro. Sabe-se que grande parte dos equipamentos eletrônicos bem como de
softwares são produzidos no exterior e importados para o Brasil. Dessa forma, o curso
básico de língua inglesa contribuirá na formação de sujeitos que poderão dar continuidade
nos cursos de informática ofertados pelo campo.

16. Corpo docente que atuará no curso
- 1 (um) professor de Língua Inglesa

17. Instalações que o campus possui para funcionamento do curso
- 2 salas de aula;
- 2 Laboratórios de informática com 40 computadores;
- Headphones.

18. Equipamentos e livros a serem adquiridos
Serão feitas cópias de apostilas e aquisição de livros com recursos do orçamento do PAT
2015.

Tubarão, 02 de Junho de 2016.
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