
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

Matemática para professores do Ensino Fundamental – anos iniciais.

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

RESOLUÇÃO CEPE/IFSC Nº 06, DE 11 DE MARÇO DE 2015 

mailto:wilson.castello@ifsc.edu.br


8. Turno de oferta

Noturno

9. Modalidade: 

Presencial

10. Carga horária total

60h

11. Justificativa para oferta neste Campus

A matemática é uma das disciplinas que apresentam maior dificuldade para aprendizagem
de seus conteúdos, desde os primeiros anos do ensino fundamental. Nesta fase, as aulas
são ministradas por professores com formação em cursos de pedagogia, os quais não
possuem formação específica para o ensino da matemática.  Por  isto,  este curso tem
como objetivo  capacitar  os  professores  das  seres  iniciais  do  ensino  fundamental,  no
ensino de matemática para as crianças. Além disto, ressalta-se a meta estabelecida para
os institutos federais, os quais devem ofertar 20% de suas vagas para a capacitação de
professores da educação básica.

12. Público-alvo na cidade e região

Professores das séries iniciais do ensino fundamental e alunos de cursos de pedagogia,
demais licenciaturas e magistério.

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 30 30

O curso foi aprovado no CEPE com 30 vagas.

15. Itinerário formativo no contexto da oferta educativa do campus

O curso  não  faz  parte  do  itinerário  formativo  do  câmpus,  mas  trata  da  formação  de
professores da educação básica, que é um dos objetivos do IFSC.

16. Corpo docente que atuará no curso



Nome Área Carga Horária

Guilherme Sada Ramos Matemática 60 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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