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Autorização da oferta

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO – FIC de Costura
Industrial

Parte 1 (solicitante)

DADOS DO CAMPUS SOLICITANTE

1 Campus:  Caçador

2 Endereço/CNPJ/Telefone do campus: 
Av, Fahdo Thomé, 3000 / CNPJ 11.402.887/0001- 60 / Fone: (49) 35615700

3 Complemento: 

4 Departamento: Ensino Pesquisa e Extensão

5 Há parceria com outra Instituição? Não.

6 Razão social: 

7 Esfera administrativa: 

8 Estado / Município: 

9 Endereço / Telefone / Site:

10 Responsável: 

DADOS DO RESPONSAVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO

11 Nome do responsável pelo projeto: 
      Luciane Vieira Westphal
12 Contatos:
luciane.vieira@ifsc.edu.br

Parte 2 (autorização da oferta)

DADOS DO CURSO

13 Nome do curso: 
Curso de Formação Inicial em Costura Industrial



14 Número da resolução de autorização do curso: 
Resolução CEPE/IFSC, nº 55 de 31/05/2011 ( Ararangu á)

15 Forma de oferta: 
Formação Inicial e Continuada

16 Modalidade: 
 Presencial

17 Carga horária total: 
200h

DADOS DA OFERTA

18 Justificativa para oferta neste Campus:
Justifica-se a implantação do presente projeto na cidade de Caçador, porque a região sofre

com a baixa formação e qualificação dos trabalhadores do eixo tecnológico em Produção Industrial.

Nessa região tem sido identificada como uma das principais dificuldades à operacionalização e

administração das Indústrias de Confecção instaladas na região, dadas as dificuldades encontradas

para o preenchimento das vagas com mão-de-obra qualificada. Por outro lado, temos excedência de

mão-de-obra  sem qualificação que poderiam ingressar no mercado de trabalho,  promovendo a

inclusão social desta comunidade. 

Ao mesmo tempo, este projeto despertará a comunidade para a importância da qualificação,

inclusive nos cursos técnicos e profissionalizantes. Divulgando desta forma, o trabalho realizado

pelo  IFSC,  bem como preparando  potenciais  alunos  para  um trabalho  de  melhor  qualidade  e

zelando  pela  ação  social  do  IFSC  junto  à  comunidade.  Outros  benefícios  podem  ainda  ser

elencados, como a inserção de profissionais qualificados para atuarem nas empresas existentes na

região.  A opção pela oferta de curso na modalidade FIC visa atender às peculiaridades do setor

confeccionista,  já  que  os  trabalhadores,  muitas  vezes,  executam  atividades  operacionais  em

maquinários  variados,  necessitando,  portanto,  de  formação  compatível  com  a  diversidade  das

tarefas que fazem parte do seu dia-a-dia.

19 Itinerário formativo no contexto da oferta/campu s:  
O Campus Caçador  oferece o Curso técnico  de  Vestuário,  na modalidade concomitante.  O que temos
observado é que vários de nossos alunos ingressaram a partir da experiência nos cursos FIC.

20 Frequencia da oferta: 
Em  princípio  a  ideia  é  a  oferta  de  2  turmas  no  ano.  Todavia,  caso sejamos  demandados a  qualquer
momento, dentro das possibilidades do Campus de professores e infraestrutura poderemos vir a oferecer
novas turmas.
21 Periodicidade das aulas: 
As aulas acontecem normalmente 2 vezes por semana.
22 Local das aulas: 
Em princípio nos laboratórios de Costura do Campus Caçador.

23 Turno de funcionamento, turmas e número de vagas : 
Período noturno, 20 vagas por turma.



24 Público-alvo na cidade/região: 
O curso é destinado aos alunos jovens e adultos interessados em ingressar na profissão de costureiro

industrial,  àqueles  que  já  atuam  na  área,  sem  treinamento  e  sem  condições  de  atender

adequadamente as necessidades do mercado e àqueles que já foram treinados mas precisam ou

querem fazer uma reciclagem do conhecimento. 

25 Pré-requisito de acesso ao curso: 
Ser maior de 16 anos e ser alfabetizada.

26 Forma de ingresso: 
O Ingresso acontecerá por sorteio.

27  Caso  a  opção  escolhida  seja  analise  socioeconômi co,  deseja  acrescentar  alguma
questão específica ao questionário de análise socio econômico?

28 Corpo docente que irá atuar no curso: Professoras do Curso Técnico de Vestuário.
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