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
Endereço: R. Euclides Hack, 1603 - Veneza, Xanxerê - SC, 89820-000. Telefone:(49) 3441-7900

RESPONSÁVEL PELO CURSO
3. Nome do responsável pelo projeto
Lígia Wilhelms Eras

Paulo José Furtado
4. Contatos
(E-mail: ligia.eras@ifsc.edu.br
(49) 9921-4250
(45) 9941-8838
E-mail: paulo.furtado@ifsc.edu.br

(49) 9928-5808
5. Nome do Coordenador do curso
Lígia Wilhelms Eras

Paulo José Furtado

INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO
6. Nome do curso:

Teorias, conceitos e temas no Ensino de Filosofia e Sociologia
7. Número da resolução de autorização do curso original
Res. CEPE/IFSC nº 33, de 29 de junho de 2015.
8. Turno de oferta: Noturno, Matutino, Vespertino, conforme demanda.
9. Modalidade: Presencial
10. Carga horária total: 40 horas.

11. Justificativa para oferta neste Campus
A lei número 11892/08, que garante o âmparo para a criação dos Institutos Federais, estabelece
que 20 % da oferta de cursos seja para a formação de professores. Nesse sentido, a proposta do
presente curso visa efetivar no Câmpus Xanxerê uma necessidade relativa à mencionada
legislação, haja vista que ainda não são ofertados cursos voltados à formação de professores.
Não obstante esses dados, não é ofertado nas instituições da região um curso de pós-graduação
ou outro de natureza continuada, especificamente voltado para a formação de tais professores. A
necessidade de oferta de cursos para formação de professores e a demanda sócio-regional
legitimam, assim, a oferta do presente curso no Câmpus Xanxerê.

12. Público-alvo na cidade e região
Professores de Ciências Humanas e áreas afins da rede pública e das escolas
particulares do Município de Xanxerê e região.
13. Frequência da oferta: Conforme a demanda local-regional.
14. Número de vagas por turma e vagas totais: 40
15. Itinerário formativo no contexto da oferta educativa do campus
O Câmpus Xanxerê oferta cursos de Ensino Médio Técnico Integrado em Alimentos e em
Informática e graduação em Engenharia Mecânica, além de cursos FIC em inúmeras áreas, mas,
exponencialmente voltados aos eixos de Alimentos, Mecânica e Informática e Comunicação. O
presente curso apresenta articulação com os cursos já ofertados porque ainda não são ofertados
cursos voltados à formação de professores.

16. Corpo docente que atuará no curso
Lígia Wilhelms Eras

Paulo José Furtado
17. Instalações que o campus possui para funcionamento do curso
Salas de aula com datashow; Laboratórios de informática equipado com os softwares gratuitos
para a construção de mapas conceituais; Biblioteca; Sala dos Professores; Sala para Reuniões;
Sala de transmissão de Videoconferências.

18. Equipamentos e livros a serem adquiridos: Não se aplica.

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

