
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
COLEGIADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – CEPE

APROVAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA OFERTA
DE

CURSO DE QUALIFICAÇÃO OU CURSO FIC

CAMPUS SOLICITANTE

1. Campus

Campus Tubarão

2. Endereço e Telefone do Campus

BR-101, s/n - Morrotes, Tubarão - SC, 88704-801 - Telefone: (48) 3301-9100

RESPONSÁVEL PELO CURSO

3. Nome do responsável pelo projeto

Gabriela Pelegrini Tiscoski
Sandro Cunha 

4. Contatos

(48) 3301-9100

Gabriela.tiscoski@ifsc.edu.br

5. Nome do Coordenador do curso

Gabriela Pelegrini Tiscoski

INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO

6. Nome do curso

Curso FIC em Promotor de Vendas.
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7. Número da resolução de autorização do curso original

Resolução Nº 18/2013- Criação de Curso FIC - 2ª Reunião Extraordinária - 01 de julho de 
2013 - Republicada em 04/11/2013. REPUBLICADA EM 05 DE OUTUBRO DE 2015.

8. Turno de oferta

A definir – conforme demanda da Região da Amurel.

9. Modalidade

Presencial

10. Carga horária total

160 horas

11. Justificativa para oferta neste Campus

O curso será oferecido para o município de Tubarão e região da AMUREL. Na região há
um grande número de empresas, setores de serviços e comércio que buscam mão de
obra qualificada, e não encontram atendentes e vendedores capacitados. 
A realização do curso de promotor de vendas aproximará os alunos das ferramentas de
gestão,  que possam lhe  permitir  o  ingresso no mercado de trabalho ou ainda a  sua
atualização nesse ramo, facilitando a compreensão de técnicas de vendas, fundamentos
matemáticos para elaboração de relatórios de vendas, principalmente no que se refere a
matemática  financeira  e  noções  de  estatística  para  pesquisa  de  preços  bem  como
conhecimentos  em  informática,  gerando  novas  oportunidades  e  contribuindo  para  o
desenvolvimento da região.

12. Público-alvo na cidade e região

Alunos do IFSC e  comunidade externa de tubarão e  outros  municípios  da região  da
Amurel.

13. Frequência da oferta

A definir, conforme demanda na Região da Amurel.

14. Número de vagas por turma e vagas totais

Semestre
Letivo

Turno Turmas Vagas Total de
vagas

sob demanda a definir 1 40 40

http://cs.ifsc.edu.br/portal/files/resolucao_cepe_18_2013_REPUBLICADA.pdf


15. Itinerário formativo no contexto da oferta educativa do campus

A solicitação da comunidade externa por mais cursos da área de gestão e negócios, o
campus  Tubarão  possui  professores  capacitados  para  ofertar  o  curso,  bem  como
laboratórios, bibliografias e demais espaços disponíveis.

16. Corpo docente que atuará no curso

Nome Área Carga Horária
Gabriela Pelegrini Tiscoski Administração 100h
Thiago Waltrik Informática 30h
Sandro Matias da Cunha Matemática 30h

Os professores acima citados são lotados no Campus Tubarão

17. Instalações que o campus possui para funcionamento do curso

Infraestrutura e recursos
materiais

Quantidade Detalhamento

Sala de aula 2 Cada sala de aula contém
40 cadeiras universitárias,

quadro branco, projetor
multimídia

Laboratório de informática 2 Cada laboratório contém 40
microcomputadores ligados

à rede (internet); mesas
para computador; quadro

branco

Biblioteca 1 Materiais já disponíveis no
campus: Estantes para

livros; mesas e cadeiras de
estudo; mesa de escritório;

acervo de livros da
bibliografia citada.

 

18. Equipamentos e livros a serem adquiridos

Não há necessidade de aquisição de novos livros ou equipamentos.

Florianópolis, maio de 2015
Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão
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