
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 URUPEMA

1. Campus

Câmpus Urupema

2. Endereço e Telefone do Campus

Endereço: Estrada Geral do Senadinho, s/n, Centro, Urupema, Santa Catarina, CEP: 88625-000

Telefone: (49) 3236-3113

RESPONSÁVEL PELO CURSO

3. Nome do responsável pelo projeto

Wilson Castello Branco Neto

4. Contatos

wilson.castello@ifsc.edu.br

(49) 3236-3113

5. Nome do Coordenador do curso

Wilson Castello Branco Neto

INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO

6. Nome do curso

Revisor de Texto

7. Número da resolução de autorização do curso original
(considerar a resolução CEPE mais recente referente ao curso pretendido)

RESOLUÇÃO CEPE/IFSC Nº 112, DE 05 DE SETEMBRO DE 2011 

mailto:wilson.castello@ifsc.edu.br


8. Turno de oferta

Noturno

9. Modalidade: 

Semipresencial

10. Carga horária total

92h

11. Justificativa para oferta neste Campus

O curso tem como objetivo capacitar profissionais já inseridos no mundo do trabalho e
profissionais que ainda não estão inseridos nesse universo no que se refere ao uso da
norma  culta  e  à  utilização  das  regras  da  ABNT,  possibilitando  aos  egressos  que  se
constituam  revisores  de  seus  próprios  textos,  mas  também  que  realizem  atividades
profissionais relativas à revisão de textos diversos. A oferta deste curso justifica-se por
possibilitar uma nova oportunidade de renda aos egressos como revisor de textos, bem
como  melhorar  o  seu  desempenho  nas  atividades  desenvolvidas  em  qualquer  setor,
relacionadas à produção de textos.

12. Público-alvo na cidade e região

Profissionais de qualquer setor com ensino médio completo.

13. Frequência da oferta

Sob demanda.

14. Número de vagas por turma e vagas totais

Semestre letivo Turno Turmas Vagas Total de Vagas

Conforme
demanda

Noturno 1 40 40

15. Itinerário formativo no contexto da oferta educativa do campus

O curso não faz parte do itinerário formativo do câmpus, mas é importante por tratar de
um assunto que permeia todas as áreas do conhecimento.

16. Corpo docente que atuará no curso

Nome Área Carga Horária

Fabiana Santos Fernandes Português 92 horas



17. Instalações que o campus possui para funcionamento do curso
(Descrever  as  instalações  e  ambientes  físicos  do  campus  ofertante,  disponíveis  para
atender ao curso, incluir a descrição da biblioteca, laboratórios, salas de aula e demais
espaços necessários à integralização do curso)

Infra-estrutura e Recursos

Materiais Quantidade Detalhamento

1. Sala de aula
1

Materiais já disponíveis no campus

Urupema: 40 mesas e cadeiras

universitárias; mesa e cadeira para o

professor; quadro branco; uma tela para

projeção; um microcomputador ligado a

rede (internet), projetor de multimídia.

Materiais a serem adquiridos: Nenhum. 

2. Laboratório de Informática 1

Materiais já disponíveis no campus

Urupema:  24 microcomputadores ligados

a rede (internet); 24 mesas para

computador; quadro branco; tela para

projeção;

Materiais a serem adquiridos: Nenhum.

3. Biblioteca 1

Materiais já disponíveis no campus

Urupema: Estantes para livros; mesas e

cadeiras de estudo; mesa de escritório;

acervo de livros da bibliografia citada. 

Materiais a serem adquiridos: Nenhum.

18. Equipamentos e livros a serem adquiridos

Não há necessidade de aquisição de novos livros ou equipamentos.

Florianópolis, 09 de junho de 2015
Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão
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