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Autorização da oferta

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO – FIC de XXX

Parte 1 (solicitante)

DADOS DO CAMPUS SOLICITANTE

1 Campus: 

2 Endereço/CNPJ/Telefone do campus: 

3 Complemento: 

4 Departamento: 

5 Há parceria com outra Instituição? 

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: 

12 Contatos:

Parte 2 (autorização da oferta)

DADOS DO CURSO

13 Nome do curso: 
Obs.: Escreva o nome completo do curso (ex.: Formação Continuada em …; Formação Inicial em …).

14 Número da resolução de autorização do curso: 



15 Forma de oferta: 
Obs.: Inicial (mínimo 160h) ou Continuada. 

16 Modalidade: 
Obs.: Presencial;  À Distância – EAD.

17 Carga horária total: 
Obs.: A carga horária deve ser contabilizada em hora relógio (diferente de hora-aula). 

DADOS DA OFERTA
18 Justificativa para oferta neste Campus:
Obs.:  Descrever as razões que levam o Campus a propor a oferta do curso.  Essas razões devem ser 
fundamentadas, inclusive com números e outras informações comprovadas, que contextualize o Campus na 
região e justifiquem a necessidade da oferta do curso na região. Caso você utilize referencias bibliográficas, 
favor citar ao final do texto.

19 Itinerário formativo no contexto da oferta/campus: 
Obs.: Explicitar a articulação do curso no itinerário formativo relativo aos cursos oferecidos pelo Campus, 
em especial identificando o eixo tecnológico. 

20 Frequencia da oferta: 
Obs.: Descrever se a oferta acontecerá uma vez por semestre; uma vez ao ano;  conforme a demanda; a 
qualquer tempo; outros: qual.

21 Periodicidade das aulas: 
Obs.: Explicar a periodicidade das aulas: ex. quantas vezes por semana, quinzenal, mensal.

22 Local das aulas: 
Obs.: Caso o local das aulas ainda não esteja definido, favor justificar. Caso a resposta seja 'outro local', 
possibilitar um campo para preencher o texto da justificativa).

23 Turno de funcionamento, turmas e número de vagas: 
Obs.:  Tabela com 5 colunas: Semestre letivo; Turno; Turmas; Vagas; Total de Vagas.

24 Público-alvo na cidade/região: 
Obs.: Descrever o perfil a quem se destina o curso.

25 Pré-requisito de acesso ao curso: 
Obs.: Especificar as características do perfil  do participante do processo seletivo (grau de escolaridade, 
idade mínima, experiência profissional...). 

26 Forma de ingresso: 
Obs.: Especificar se o Ingresso acontecerá por Analise socioeconômico ou Sorteio.

27  Caso  a  opção  escolhida  seja  analise  socioeconômico,  deseja  acrescentar  alguma 
questão específica ao questionário de análise socioeconômico?
Obs.:  Acrescentar  no  máximo  2  questões  que  serão  analisadas  juntamente  com  o  Departamento  de 
Ingresso da Pró-Reitoria de Ensino. 

28 Corpo docente que irá atuar no curso:
Obs.: Preencher com as informações do corpo docente do campus que irá atuar no curso.
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