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DADOS DO CAMPUS PROPONENTE 

 

1. Campus: 

Instituto Federal de Santa Catarina - Campus Araranguá 

 

2. Endereço / CNPJ / Telefone do campus 

Endereço: Av. XV de Novembro, 61 – Bairro Aeroporto 

CNPJ: Nº 11.402.887/0008-37 

Telefone: (48) 3511-5000 

 

3. Complemento: 

Cidade/UF: Araranguá, Santa Catarina, CEP  88.900-000 

 

4. Departamento: 

DEPE – Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

5. Há parceria com outra instituição? 

PRONATEC 

 

6. Razão social: 

PRONATEC 

 

7. Esfera administrativa: 

PRONATEC 

 

8. Estado / Municipio: 

PRONATEC 

 

9. Endereço / Telefone / Site: 

PRONATEC 

 

10. Responsável: 

PRONATEC 

 

DADOS DO RESPONSÁVEL PELO PROJETO DO CURSO 

 

11. Nome do responsável pelo projeto: 

Adelmo Dutra Quaresma 

 

12. Contatos: 

Telefone: (48) 3511-5000 / (48) 9605-1374 

Email: Adelmo.quaresma@ifsc.edu.br 
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DADOS DO CURSO 

 

13. Nome do curso: 

Formação inicial em cuidador de idoso 

 

14. Número da resolução de autorização do curso: 

 

 

15. Forma de oferta: 

PRONATEC 

 

16. Modalidade: 

Presencial 

 

17. Carga horária total: 

200 horas 

 

DADOS DA OFERTA 

 

18. Justificativa do curso: 

A população idosa no Brasil vem crescendo anualmente com números bastantes 

significativos. Projeções para o ano de 2025 demonstram que o Brasil deverá 

possuir a 6° maior população idosa do mundo, com cerca de 32 milhões de 

pessoas com idade acima de 60 anos (OMS, 2000 apud Netto).  Assim, teremos 

no Brasil, em torno do ano de 2020, 14 milhões de pessoas com mais de 60 anos, 

e haverá problemas sociais e de saúde decorrentes do processo de 

envelhecimento populacional. 

O prolongamento da vida, decorrente do declínio da mortalidade leva ao aumento 

de indivíduos que atingem idades avançadas e isso altera radicalmente o perfil de 

morbidade e mortalidade da população. Tal fato cria demandas específicas no 

setor da saúde, relacionadas ao maior número de disfunções crônicas, 

tratamentos com vários profissionais especializados, e a demanda por 

profissionais “cuidadores” capazes de suprir a dependência, incapacidade e 

cuidados constantes. 

Considerando o aumento progressivo da população idosa, a ocupação de obter 

os serviços de um “cuidador” é uma necessidade constante de muitas famílias, 

especialmente para as pessoas que trabalham fora e que tem idosos em casa 

carecendo de cuidados constantes. 

Para cuidar de idosos, espera-se que haja alguém capaz de desenvolver ações 

de ajuda naquilo que estes não podem mais fazer por si só; essa pessoa assume 

a responsabilidade de dar apoio e ajuda para satisfazer às suas necessidades, 

visando a melhoria da condição de vida. 



 

 4 

Segundo Kosberg (1992), pensar o cuidado de idosos na família ser uma tradição 

cultural em todo mundo e é desenvolvido pelo sistema de suporte informal. Neste 

inclui família, vizinhos e membros da comunidade. Mas geralmente o que 

predomina são os conjugues e outros parentes. Segue o autor referindo que em 

tal contexto familiar tradicional o cuidado é provido por normas sociais ou culturais 

e que a responsabilidade pelo idoso na sociedade recai sobre a família. Por isso 

existe uma expectativa por parte do idoso de ser cuidado por um membro familiar 

(KOSBERG apud ALVAREZ,2001).  

Trata-se de ocupação reconhecida e inserida na Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO) do Ministério do Trabalho e Emprego com o Código 5162-10 

(Cuidador de pessoas idosas e dependentes e Cuidador de idosos institucional). 

A proposta de realização do Curso Cuidadores de Idosos vem ao encontro das 

necessidades identificadas na sociedade, e para atender pessoas que necessitam 

de preparação adequada para proporcionar a idosos um envelhecimento mais 

saudável e com menor comprometimento funcional. 

O Curso Cuidador de Idoso justifica-se como sendo, a preparação para melhor 

atuar como cuidador de idoso domiciliar ou auxiliares de casas de repouso para 

idosos, assim como para familiares, que acompanham seus entes já idosos em 

casa, e estudantes e pessoas que desejem conhecer melhor os temas a serem 

abordados nos diversos módulos do curso. 

Este curso esta sendo demandado em cumprimento à Lei 12.513 de 26 de 

outubro de 2011 que institui o PRONATEC, o curso visa expandir, interiorizar e 

democratizar a oferta de cursos EPT para a população do Estado de Santa 

Catarina. 

 

19. Itinerário formativo no contexto da oferta/campus: 

Considerando o aumento progressivo da população idosa, a ocupação de obter 

os serviços de um “cuidador” é uma necessidade constante de muitas famílias, 

especialmente para as pessoas que trabalham fora e que tem idosos em casa 

carecendo de cuidados constantes. 

A proposta de realização do Curso Cuidadores de Idosos vem ao encontro das 

necessidades identificadas na sociedade, e para atender pessoas que necessitam 

de preparação adequada para proporcionar a idosos um envelhecimento mais 

saudável e com menor comprometimento funcional. 

O Curso Cuidador de Idoso justifica-se como sendo, a preparação para melhor 

atuar como cuidador de idoso domiciliar ou auxiliares de casas de repouso para 

idosos, assim como para familiares, que acompanham seus entes já idosos em 

casa, e em cumprimento à Lei 12.513 de 26 de outubro de 2011 que institui o 

PRONATEC, o curso visa expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos 

EPT para a população do Estado de Santa Catarina. 

 

20. Frequência da oferta: 

A oferta acontecerá uma vez por semestre, conforme a demanda. 
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21. Periodicidade das aulas: 

O curso será ministrado 3 vezes por semana com duração de 4 horas cada. 

 

22. Local das aulas: 

As aulas ministradas em sala de aula acontecerão no campus de Araranguá e as 

aulas práticas serão realizadas no Lar Beneficente São Franciso de Paula (asilo). 

 

23. Turno de funcionamento, turmas e número de vagas: 

Semestre letivo Turno Turmas Vagas Total de vagas 

1º semestre Noturno 1 25 25 

2º semestre Noturno 1 25 25 

 

24. Público-alvo na cidade/região: 

PRONATEC 

 

25. Pré-requisito de acesso ao curso: 

Este curso atenderá o Público previsto na Lei 12.513/2011 e demais 

regulamentações estabelecidas pelo Ministério da Educação para o PRONATEC. 

Observando o pré-requisito de ser maior de 21 anos e ter ensino fundamental 

completo. 

 

26. Forma de ingresso: 

PRONATEC 

 

27. Caso a opção escolhida seja analise socioeconômico, deseja 

acrescentar alguma questão especifica ao questionário de análise 

socioeconômico? 

PRONATEC 

 

28. Corpo docente que irá atuar no curso: 

Para realização do curso de formação inicial de cuidador de idoso é necessário 01 

professor por turma. A formação acadêmica recomendada para este professor é 

graduação em enfermagem ou técnico em enfermagem, a carga horária deste 

profissional deverá ser em conformidade com as normas do PRONATEC. 

Os demais cargos deverão ser preenchidas em conformidade com as normas do 

PRONATEC. 


