
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
Xanxerê

2. Endereço e Telefone do Campus
Rua Euclides Hack, 1603, Bairro Veneza. CEP 89820-000
Telefone: (49) 3441 - 7907

RESPONSÁVEL PELO CURSO

3. Nome do responsável pelo projeto
Antônio Luiz Gubert/Daiane da Silva Delevati/Fernando Pintro/Rosângela Ramon

4. Contatos
antonio.gubert@ifsc.edu.br/daiane.delevati@ifsc.edu.br/fernando.pintro@ifsc.edu.br/
rosangela.ramon@ifsc.edu.br

5. Nome do Coordenador do curso

INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO

6. Nome do curso
Formação Continuada em Fundamentos de Língua Portuguesa e Matemática para o Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM)

7. Número da resolução de autorização do curso original
Resolução Nº 01/2016

8. Turno de oferta
Vespertino e noturno.

9. Modalidade: 
Presencial

10. Carga horária total
120 h

11. Justificativa para oferta neste Campus
Em virtude da carência da região na oferta de cursos gratuitos que possam auxiliar em
processos seletivos e exames como o ENEM, este curso busca ajudar a preparação de

http://cs.ifsc.edu.br/portal/files/Cepe__Resolucao_01_2016_oferta_FIC.pdf


alunos do terceiro ano do Ensino Médio e egressos na realização do Exame Nacional de
Ensino  Médio.  Com  base  neste  pressuposto,  este  curso  FIC  mostra-se  de  grande
importância neste campus, pois contribuirá de forma direta na formação destes alunos,
dando-lhes a oportunidade de reforçar a preparação para esse tão importante exame dos
dias atuais que é o ENEM, além de reforçar ainda mais os laços entre a comunidade e o
IFSC campus Xanxerê.

12. Público-alvo na cidade e região
Este curso destina-se a estudantes do terceiro  ano do Ensino Médio e egressos que
tenham como objetivo principal a realização de provas em processos seletivos e o ENEM.

13. Frequência da oferta
Conforme demanda.

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

15. Itinerário formativo no contexto da oferta educativa do campus
O fato do curso FIC aqui apresentado ser voltado ao auxílio da realização do Enem, os
cursos integrados (alimentos e informática) do campus mostram-se como principal foco.
No entanto, o referido curso está diretamente relacionado a todos os cursos oferecidos
pelo campus, pois as disciplinas de matemática e português são essenciais a formação
acadêmica e social dos indivíduos. 

16. Corpo docente que atuará no curso
Nome Área Formação

Antônio Luiz Gubert Português Licenciado em Letras 
Português/Espanhol, Mestre e 
Doutor em Letras. 

Daiane da Silva Delevati Português Graduação em Letras e 
Mestrado em Letras.

Fernando Pintro Matemática Licenciatura Plana em 
Matemática, Mestrado em 
Modelagem Matemática e 
Doutorado em Sistemas e 
Computação.

Rosângela Ramon Matemática Licenciatura Plana em 
Matemática e Mestrado em 
Modelagem Matemática.

17. Instalações que o campus possui para funcionamento do curso
Sala de aula, computador, Data Show, caixas de som, materiais impressos.

18. Equipamentos e livros a serem adquiridos

Xanxerê, abril de 2016
Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão
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