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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
Xanxerê – SC
Telefone: (49) 3441 – 7900

RESPONSÁVEL PELO CURSO

3. Nome do responsável pelo projeto
Julio Cezar Carneiro

4. Contatos
E-mail: julio.carneiro@ifsc.edu.br
Telefone: (49) 9927 – 3481

5. Nome do Coordenador do curso
Julio Cezar Carneiro

INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO

6. Nome do curso
FIC de Gestão de Microempreendimentos Empresariais e de Economia Solidária.

7. Número da resolução de autorização do curso original
Resolução Nº 21/2015.

8. Turno de oferta
Matutino, vespertino ou noturno.

mailto:julio.carneiro@ifsc.edu.br


9. Modalidade: 
Presencial

10. Carga horária total
80h

11. Justificativa para oferta neste Campus
O município de Xanxerê incentiva a implantação e acesso de empresas e potencializa o
crescimento econômico, que garante novas vagas de emprego na região. Justifica-se a
viabilidade do curso, ao desenvolvimento e crescimento social sustentável através dos
componentes curriculares desta formação continuada, que auxiliarão a administração e
gestão de Microempreendimentos Empresariais formais e informais, compreendendo as
vantagens  de  regularização  de  um  empreendimento,  e  a  importância  de  gerir  os
investimentos para o seu negócio.
Conhecimentos  referente  aos  princípios  da  Economia  Solidária  complementarão  a
formação, visto que são frequentes na região, a implantação de atividades técnicas de
trabalho social e solidário.
 
12. Público-alvo na cidade e região
Aos estudantes do campus e pessoas em geral, em especial das comunidades do entorno
do  campus  Xanxerê,  interessadas  em  aprimorar  seus  empreendimentos,  formais  ou
informais,  que  já  estejam  em  funcionamento;  em  especial,  empreendedores  por
necessidade.

13. Frequência da oferta
O curso será ofertado semestralmente, condicionado à demanda e estrutura do campus.

14. Número de vagas por turma e vagas totais
Serão ofertadas 40 vagas por turma, sendo 40 vagas a quantidade de vagas total anual.
 
15. Itinerário formativo no contexto da oferta educativa do campus
O curso aqui proposto está inserido no Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios, conforme
o Catálogo Nacional de Cursos Pronatec. Tal eixo é transversal aos demais, no sentido de
cumprir a função de desenvolver um perfil de gestão empreendedora e estratégica sobre
a base de conteúdo que os outros eixos oferecem.

16. Corpo docente que atuará no curso
Um professor da área de Administração.

17. Instalações que o campus possui para funcionamento do curso
O IFSC campus Xanxerê possui uma sala de aula com projetor multimídia, quadro branco
e notebook, e uma biblioteca para pesquisas.

18. Equipamentos e livros a serem adquiridos
Não é preciso adquirir novos equipamentos e bibliografias para a execução do curso. 

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