RESOLUÇÃO CEPE/IFSC Nº 029, DE 12 DE ABRIL DE 2018.

Aprova a Autorização de Oferta de
Projeto Pedagógico de curso Técnico
Subsequente no IFSC e encaminha ao
CONSUP para apreciação.

O PRESIDENTE do COLEGIADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA – CEPE, de
acordo com a Lei que cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, LEI
11.892/2008, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo artigo 8 do Regulamento Interno
do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão do Instituto Federal de Santa Catarina RESOLUÇÃO Nº 21/2010/CS, e de acordo com as competências do CEPE previstas no artigo 12
do Regimento Geral do Instituto Federal de Santa Catarina RESOLUÇÃO Nº 54/2010/CS;
Considerando a apreciação pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE na
Reunião Ordinária do dia 12 de abril de 2018, o Presidente do CEPE resolve submeter à aprovação
do CONSUP - Conselho Superior, a criação e oferta de vagas do seguinte Curso Técnico:
Nº

Curso
Câmpus

1.

Tubarão

Nível

Modalidade

Status

Curso

Técnico
Subsequente

Presencial

Criação

Técnico Subsequente em
Administração

Carga
horária

Vagas
por
turma

Vagas totais
anuais

Turno de
oferta

1.000h

40

40

Noturno e
Vespertino

* Autorização de oferta proveniente do Câmpus Caçador, Resolução de Criação nº27/2016/CEPE e
Resolução nº23/2016/CONSUP.
Florianópolis, 12 de abril de 2018.

LUIZ OTÁVIO CABRAL
(Autorizado conforme despacho no documento nº 23292.005387/2018-91)

Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
Rua: 14 de julho, 150 | Coqueiros | Florianópolis /SC | CEP: 88.075-010
Fone: (48) 3877-9000 | www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
COLEGIADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – CEPE

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA OFERTA DE:
CURSO TÉCNICO

CAMPUS SOLICITANTE
1. Campus Tubarão
2. Endereço e Telefone do Campus
Rua Deputado Olices Pedra de Caldas, 480, Dehon - Tubarão / SC - CEP 88704-296
Telefone: (48) 3301-9100

RESPONSÁVEL PELO CURSO
3. Nome do responsável pelo projeto
Gabriela Pelegrini Tiscoski
4. Contatos
gabriela.tiscoski@ifsc.edu.br
Telefone: (48) 3301-9100
5. Nome do Coordenador do curso
Andressa Bregalda Belan
andressa.belan@ifsc.edu.br
Telefone: (48) 3301-9100

INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO
6. Nome do curso e Forma de Oferta
Curso Técnico Subsequente em Administração

7. Número da resolução de autorização do curso original
RESOLUÇÃO CONSUP Nº 23, DE 27 DE JUNHO DE 2016

8. Turno de oferta
Noturno e vespertino
9. Modalidade:
Presencial
10. Carga horária total
1.000h
11. Justificativa para oferta neste Campus
O município de Tubarão, localizado na região sul de Santa Catarina, possui uma
extensão territorial de 301,755 km2 que abriga 97.235 habitantes (IBGE, 2010) e integra a
AMUREL (Associação de Municípios da Região de Laguna). Essa associação é composta
por 18 (dezoito) municípios: Armazém, Braço do Norte, Capivari de baixo, Grão Pará, Gravatal, Imaruí, Imbituba, Jaguaruna, Laguna, Pedras Grandes, Pescaria Brava, Rio
Fortuna, Sangão, Santa Rosa de Lima, São Ludgero, São Martinho, Treze de Maio,
Tubarão (AMU- REL, 2014).
O perfil da economia local e regional, a partir da sintetização de dados relativos ao
PIB (Produto Interno Bruto), com vistas aos setores na economia, é ilustrado por meio do
Quadro 1.
Quadro1 – Participação dos setores na economia local e regional em mil reais (R$).

Utilizando-se os dados do Censo de 2010, verifica-se que os setores de ocupação
que mais se destacam são, comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas
(17,71%), construção (7,98%), educação (4,85%), outras atividades de serviços, não
espe- cificadas na pesquisa (4,42%), transporte, armazenagem e correio (4,40%). Ainda
por meio dos dados do Censo de 2010, em relação ao tipo de ocupação, as que mais se
destacam são ocupações elementares (15,62%), trabalhadores qualificados, operários e
artesãos da construção, das artes mecânicas e outros ofícios (15,91%), trabalhadores dos
serviços, vendedores dos comércios e mercados (14,00%), operadores de instalações e
máquinas e montadores (12,91%), trabalhadores qualificados da agropecuária, florestais,
da caça e da pesca (10,21%). Do montante total, 5,71% declararam-se técnicos
profissionais de nível médio.
No que diz respeito à escolarização, analisou-se sob quatro faixas de escolaridade
da população economicamente ativa da região, demonstrado a seguir.
Quadro 2 – Faixas de escolaridade da população economicamente ativa da região.

Em relação ao nível de instrução da População Economicamente Ativa (PEA), os
dados do Censo de 2010, cerca de 36% da PEA não possui instrução ou possui o
fundamental incompleto, cerca de 22% possui o fundamental completo ou médio
incompleto, cerca de 31% possui o médio completo ou superior incompleto e cerca de
10% possui o superior completo.
Destaca-se que os cursos de Formação Inicial e Continuada do eixo de Gestão e
Negócios que já estão sendo ofertados apresentam grande procura, boa aceitação e
baixa evasão, fatores importantes para evidenciar a oportunidade da oferta do Curso
Técnico em

Administração.
Considerando a potencialidade dos setores envolvidos na região de influência e,
em especial, no contexto tubaronense, constata-se, a aplicabilidade da oferta formativa do
Câmpus Tubarão relacionada ao eixo tecnológico de Gestão e Negócios.
Referências Bibliográficas:
AMUREL. Associação de Municípios de Região de Laguna (SC) . Disponível em:
http://www.amurel.org.br. Acesso em: 02 mar. 2016.
IBGE. Censo Demográfico 2010. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Rio de
Janeiro, 2010.
12. Público-alvo na cidade e região

Egressos do ensino médio das escolas da rede pública e privada, trabalhadores de
Tubarão e região e comunidade em geral.
13. Forma de Ingresso
Sorteio
14. Frequência da oferta
Anual
15. Número de vagas por turma e vagas totais anuais
40 vagas
16. Itinerário formativo no contexto da oferta educativa do campus

O curso Técnico Subsequente em Administração encontra-se em consonância com
o itinerário formativo proposto no Plano de Oferta de Cursos e Vagas (POCV) aprovado
para o Câmpus Tubarão. De acordo com o POCV, o aluno egresso deste curso técnico
poderá prosseguir em sua formação através do Curso de Bacharelado em Engenharia de
Produção, o qual tem previsão de início em 2019. Ou ainda, poderá seguir para o Curso
Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, iniciado em 2017/1.
Ambos cursos apresentam em sua estrutura curricular diversas disciplinas relacionadas
com Administração.
Além disso, o curso encontra-se em consonância com cursos FIC ́s ofertados pelo
Câmpus como por exemplo, Planejamento Estratégico, Gestão de Pessoas,
Empreendedorismo

Jovem, dentre outros. Também se relaciona com outros cursos Técnicos da área de
Gestão e Negócios que estão previstos para serem ofertados pelo Câmpus, como o
Curso Técnico Subsequente em Recursos Humanos e Curso Técnico Subsequente em
Logística.
17. Corpo docente que atuará no curso
Andressa Bregalda Belan
Gabriela Pelegrini Tiscoski
Pierry Teza
Juliene da Silva Marques
Guilherme Sada Ramos
Marcos André Pisching
Iuri Rafael Destro
Samantha Dias de Lima

Bacharel em Administração
Mestre em Administração Universitária
Bacharel em Administração
Doutora em Administração
Bacharel em Administração
Mestre em Administração
Graduação
em
Letras
Português/Espanhol
Mestra em Ciências da Linguagem
Licenciatura em Matemática
Mestrado em Matemática
Graduação em Informática Doutorado
em Engenharia Mecânica
Graduação em Engenharia de Produção
Mecânica
Especialização em Manufatura Enxuta
Graduação em Pedagogia
Doutorado em Educação

18. Instalações que o campus possui para funcionamento do curso
O Campus Tubarão do Instituto Federal de Santa Catarina possui atualmente 01
(um) bloco com um total de 1.200 (mil e duzentos) metros quadrados de área construída.
Neste prédio encontram-se os seguintes espaços físicos:
Instalações e Ambientes Físicos (tipo)
Salas de aula com equipamento
audiovisual
Laboratórios de informática com
equipamento audiovisual
Laboratório de informática
Biblioteca

Quantidade e Descrição
02 salas de 56m²
03 laboratórios de 56m² e 40
computadores desktops
01 laboratório de 28m² com 15 ultrabooks
01 biblioteca de 90m²

Além das áreas de uso comum para os discentes (e docentes), o campus possui 07
(sete) áreas administrativas, como 01 (uma) sala para secretaria acadêmica, 01 (uma)
sala para registro acadêmico, 01 (uma) sala para a direção geral, 01 (uma) sala para
com-

pras/contratos, 01 (uma) sala para gestão de pessoas, 01 (uma) sala para
almoxarifado/pa- trimônio, 01 (uma) sala para Tecnologia da Informação, copa e
banheiros com e sem aces- sibilidade.
Do ponto de vista infra estrutural, uma vez que o Câmpus Tubarão já possui uma
estrutura laboratorial de excelência, quando necessário, os equipamentos serão utilizados
para este curso, reduzindo os custos de instalação e já dispondo de expertise sobre
rotinas laboratoriais.
É oportuno ressaltar, que a ampliação do Câmpus Tubarão está prevista conforme
os Projetos (Arquitetônico, Estrutural e Complementar) do novo Bloco (II), assinados e
apro- vados por meio dos contratos 007/2015 e 044/2015, disponíveis, respectivamente,
em:
<http://www.ifsc.edu.br/arquivos/contratos/ct072015.pdf>,

<http://www.ifsc.edu.br/arqui-

vos/contratos/port072015.pdf>.
O acervo da Biblioteca do Câmpus Tubarão é especializado de acordo com os
cursos oferecidos em suas diferentes áreas. A biblioteca dispõe de condições físicas para
o estudo local e acesso à internet. Os principais serviços oferecidos são: consulta local e
online ao acervo; empréstimo domiciliar; reserva de material; renovação de empréstimo
local; levan- tamento bibliográfico; orientação na normalização de trabalhos acadêmicos;
serviço de re- ferência e visitas orientadas. A biblioteca está informatizada com sistema
Sophia Biblioteca, permitindo a consulta direta do acervo pela Internet.

19. Equipamentos e livros a serem adquiridos
De acordo com a provisão orçamentária do Câmpus Tubarão, há previsto para a
aquisição de material bibliográfico o montante de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais)
para o ano de 2018.

