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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

Autorização da oferta do curso
PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO – TECNICO DE XXXX
Parte 1 (solicitante)
DADOS DO CAMPUS SOLICITANTE
1 Campus:
2 Endereço/CNPJ/Telefone do campus:
3 Complemento:
4 Departamento:

DADOS DO RESPONSAVEL PELO PROJETO DO CURSO
5 Nome do responsável pelo projeto:
6 Contatos:
7 Nome do Coordenador do curso:
8 Contato/ Regime de trabalho/ Currículo Lattes:

Parte 2 (autorização da oferta)
DADOS DO CURSO
9 Nome do curso:
Obs.: Observar o Catalogo Nacional de Cursos Técnicos (Setec – MEC).

10 Numero da resolução de autorização do curso:
11 Forma de oferta:
Obs.: Especificar se o curso é Integrado; Subsequente; Concomitante.

12 Modalidade:
Obs.: Especificar se o curso é Presencial ou À Distância – EAD.

13 Carga horária total:
Obs.: A carga horária deve ser contabilizada em hora relógio (diferente de hora-aula). Observar o
recomendado no Catalogo Nacional de Cursos Técnicos (Setec – MEC).

14 Modificações solicitadas no Projeto Pedagógico do Curso:

DADOS DA OFERTA
15 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.

16 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.

17 Periodicidade do curso:
Obs.: Explicar a periodicidade do curso: semestral ou anual.

18 Frequencia da oferta:
Obs.:Especificar se o curso ocorrerá uma vez por semestre; uma vez ao ano; outros: qual.

19 Turno de funcionamento, turmas e número de vagas:
Obs.: Tabela com 5 colunas: Semestre letivo; Turno; Turmas; Vagas; Total de Vagas.
20 Público-alvo na cidade/região:
Obs.: Descrever o perfil a quem se destina o curso.

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

22 Instalações e ambientes físicos que o campus possui para funcionamento do curso.
Obs.: Descrever as instalações e ambientes físicos do campus ofertante disponíveis para atender o curso.

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

24 Corpo técnico-administrativo que irá atuar no funcionamento do curso:
Obs.: Preencher com as informações do corpo técnico-administrativo do campus que irá atuar no curso.

25 Bibliografia necessária para funcionamento do curso (acervo/orçamento)
Obs.: Explicar se o acervo do campus ofertante atende as necessidades bibliográficas listadas nas unidades
curriculares e, caso contrário, descrever a alocação orçamentária para essa aquisição.

