RESOLUÇÃO CEPE/IFSC Nº 069, DE 19 DE SETEMBRO DE 2019.

Recomenda a aprovação da autorização
de oferta do Projeto Pedagógico de
Curso Técnico 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 9º do Regimento Interno
do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão do Instituto Federal de Santa Catarina RESOLUÇÃO Nº 18/2013/CONSUP, pela competência delegada ao CEPE pelo Conselho Superior
através da RESOLUÇÃO Nº 17/2012/CONSUP, e de acordo com as atribuições 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 19 de setembro de 2019, 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.

São
Lourenço
do Oeste

Nível

Modalidade

Status

Curso

Técnico
Concomitante

Presencial

Criação

Técnico em Administração

Carga
horária

Vagas por
turma

Vagas
totais
anuais

Turno de
oferta

1000 h

40

40

Vespertino

* Autorização de Oferta proveniente da Resolução CEPE nº 07 de 16 de fevereiro de 2017.
Florianópolis, 19 de setembro de 2019.

LUIZ OTÁVIO CABRAL
Presidente do CEPE no IFSC

(Autorizado conforme despacho no processo nº 23292.032421/2019-95)
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SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA OFERTA DE:
CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
CÂMPUS SOLICITANTE
1. Câmpus
São Lourenço do Oeste
2. Endereço e Telefone do Campus
Rodovia SC 480, S/N, Distrito de Frederico Wastner, CEP 89994-000, São Lourenço do
Oeste/SC, Telefone: (49) 3344-8495.

RESPONSÁVEL PELO CURSO
3. Nome do responsável pelo projeto
Gabriel Mathias Ferrari
4. Contatos
depe.slo@ifsc.edu.br / (49) 99933-5151
5. Nome do Coordenador do curso
À definir.

INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO
6. Nome do curso e Forma de Oferta
Curso Técnico Concomitante em Administração.
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7. Número da resolução de autorização do curso original
Resolução CEPE nº 07, de 16 de fevereiro de 2017;
Resolução CONSUP nº 08, de 24 de abril de 2017; (oferta original do câmpus Urupema).
8. Turno de oferta
Vespertino.
9. Modalidade:
Presencial.
10. Carga horária total
1.000 h (mil horas).
11. Justificativa para oferta neste Campus
Com uma população estimada de 24 mil habitantes (IBGE, 2018), São Lourenço do
Oeste é um município localizado no oeste catarinense, numa região de abrangência de,
aproximadamente, 45 mil habitantes, contempladas pelas cidades da AMNOROESTE
(Associação dos Municípios da Região Noroeste Catarinense) com mais cinco municípios
(São Bernardino, Jupiá, Galvão, Coronel Martins, Novo Horizonte), além de Campo-Erê
(AMERIOS).
Com cerca de 70% da população residindo no meio urbano, a economia de São
Lourenço do Oeste e região se fundamenta nos segmentos da agropecuária, indústria
madeireiro-moveleira, indústria alimentícia, e setor terciário (comércio e prestação de
serviço).
O setor terciário corresponde às atividades de comércio de bens e à prestação de
serviços, abrangendo uma gama de atividades, desde o comércio de mercadorias à
administração pública. Esse setor se destaca nos países de alto grau de desenvolvimento
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econômico. Quanto mais desenvolvida uma região, maior a presença de atividades do
setor terciário. O setor terciário cresceu mais após a globalização, se destacando dos
demais, em nível de desenvolvimento.
O setor industrial também se destaca na região, sendo responsável pela maior
parte do PIB gerado na região. Com uma participação de 85% do PIB, este setor
contribui para que São Lourenço do Oeste se destaque entre as 50 maiores economias
do estado catarinense. Com uma participação forte no ramo alimentício, duas empresas
se destacam pelo volume de empregos gerados na cidade, empregando mais de 4.000
funcionários, de forma direta.
Dados da prefeitura apontam que a cidade possui 272 estabelecimentos
industriais, 1.016 estabelecimentos comerciais e 1.691 estabelecimentos de prestação de
serviços cadastradas na Secretaria Municipal de Fazenda.
Diante do exposto, constata-se que a região apresenta uma matriz socioeconômica
que demanda por formação na área de gestão para exercer atividades nos diversos
setores econômicos, preparando pessoas interessadas, estudantes e jovens para
empreenderem nos atuais e em novos negócios, promovendo o desenvolvimento
regional.
São Lourenço do Oeste, que é uma cidade de destaque na região noroeste de
Santa Catarina, conta com um Câmpus Avançado do Instituto Federal de Educação,
Ciências e Tecnologia de Santa Catarina – IFSC que oferta cursos em três eixos
tecnológicos intimamente relacionados às características produtivas que constituem a
matriz econômica da região. Esses eixos tecnológicos, conforme o Catálogo Nacional de
Cursos Técnicos – CNCT, são Gestão e Negócios, Recursos Naturais e Comunicação e
Informação.
A demanda de profissionais na área de administração se faz necessária para
atender o volume de empresas que necessitam deste profissional qualificado. Ademais,
este curso se torna estratégico para atender as demandas por cursos de aprendizagem
no eixo de Gestão e Negócios, visto a carência existente na região.
Levantamento com empresas, por meio da Associação Comercial e Industrial de
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São Lourenço do Oeste – ACISLO, apontam para a demanda de formação de jovem que
possam atuar nas empresas de forma qualificada, além de ser uma oportunidade de
inserção ao mercado de trabalho.
Até 2018, o Governo do Estado de Santa Catarina ofertava este curso, de forma
integrada ao Ensino Médio, por meio do EMIEP – Ensino Médio Integrado a Educação
Profissional. Porém, a partir de 2019 este curso parou de ser ofertado, abrindo, assim,
uma oportunidade para o atendimento desta demandada por meio do Instituto Federal de
Santa Catarina.
O Planejamento de Oferta de Cursos e Vagas (POCV) do câmpus aponta o
encerramento da oferta do curso Técnico em Vendas, dentro do mesmo eixo de Gestão e
Negócios. Em substituição a este era planejado o curso de Recursos Humanos. Porém,
após ouvir as demandas das instituições, na atualização da POCV para o PDI 2020-2024
foi alterado a oferta do curso de Recursos Humanos para o curso de Administração.
Dessa maneira, objetivando possibilitar avanço econômico para a população de
São Lourenço do Oeste e melhores perspectivas de qualificação profissional gratuita para
todo o arranjo produtivo do setor industrial, de serviços e comércio, propõe-se a oferta do
Curso Técnico Concomitante em Administração no IFSC Câmpus São Lourenço do
Oeste.
12. Público-alvo na cidade e região
Estudantes do Ensino Médio que pretendam aprender uma profissão, se inserir no mundo
do trabalho ou empreender em seu próprio negócio.
13. Forma de Ingresso
Sorteio público.
14. Frequência da oferta
Anual.
15. Número de vagas por turma e vagas totais anuais
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40 vagas por turma. (40 vagas anuais).
16. Itinerário formativo no contexto da oferta educativa do campus
O itinerário formativo do Câmpus São Lourenço do Oeste está estruturado em três
eixos tecnológicos (SETEC/MEC, 2012): Gestão e Negócios, Informação e Comunicação
e Recursos Naturais.
O Curso Técnico Concomitante em Administração estrutura o eixo tecnológico
Gestão e Negócios, eixo este que já possui um curso técnico em oferta (Técnico em
Logística), cursos FIC em operação e, de acordo com o POCV do câmpus, será
verticalizado, passando por uma Graduação em Tecnologias em Processos Gerenciais,
indo até uma Especialização em Gestão.
Em relação aos cursos técnicos propostos, o Curso Técnico Concomitante em
Administração apresenta aderência ao Técnico em Logística (Gestão e Negócios) e ao
Técnico em Agronegócio (Recursos Naturais), ambos em execução, em relação às bases
tecnológicas e, por assim dizer, ao corpo docente.
17. Corpo docente que atuará no curso
Nome

Regime

Titulação

Área de atuação

Marina Geremia

40 h - DE

Mestre

Daiane Evangelista Vieira

40 h - DE

Especialista

Português

Vinícius Dal Bem

40 h - DE

Doutor

Informática

Daniel Fernando Carossi

40 h - DE

Mestre

Informática

Luiz Alberto Vicari

40 h - DE

Mestre

Administração

Alex Restelli

40 h - DE

Especialista

Administração

Mariene Peres Morona

40 h - DE

Especialista

Administração

Gabriel Mathias Ferrari

40 h - DE

Mestre

Administração

Professor de Administração*

40 h - DE

Matemática

Administração

*Em processo de contratação

18. Instalações que o campus possui para funcionamento do curso
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O quadro a seguir ilustra área edificada do câmpus. No entanto, extensivas
melhorias e adaptações são necessárias a fim de viabilizar o pleno funcionamento das
atividades de ensino e administrativas
Ambiente

Área

Sala de aula 01

50m2

Sala de aula 02

50m2

Sala de aula 03

50m2

Sala de aula 04

50m2

Secretaria

21m2

Sala de espera

14m2

Direção Geral e DEPE

28m2

Banheiros sociais

22m2

Sala de convivência/copa

50m2

Patrimônio e finanças

28m2

Laboratório de informática 1

54m2

Laboratório de informática 2

54m2

Data center

25m2

Sala de docentes

50m2

Biblioteca

50m2

Observação

Esses ambientes demandam de
melhorias estruturais e na
acessibilidade e estão
contemplados no Plano Anual
de Trabalho do Câmpus.

Além da área edificada, o câmpus está num processo de receber por doação um
imóvel do governo do estado, onde atualmente funciona uma escola estadual e é o local onde
o IFSC Câmpus São Lourenço do Oeste realiza suas atividades de ensino. Esta estrutura
possui 14 salas de aula, 7 laboratórios, auditório, biblioteca, quadra de esportes, ginásio de
esporte coberto, espaço para serviço administrativo e demais demandas do câmpus.
Atualmente o câmpus possui alguns itens patrimoniais de mobiliário e informática,
conforme segue:
Item
Computadores Desktop
Laptop

Quantidade
60
16

Observação
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Mesa para computador
Mesa em L com gaveteiro
Armário alto MDF
Estabilizador 3 KVAs
Cadeira
Quadro branco
Armário guarda-volume
Cadeira para biblioteca

15
04
01
04
60
04
01
15

nova
nova
novo
novo
doado pelo câmpus JLE
doado pelo câmpus JLE
novo
nova

19. Equipamentos e livros a serem adquiridos
No PAT 2019 do Câmpus São Lourenço do Oeste há uma previsão de expansão
do acervo. Porém, com o contingenciamento apontado pelo governo federal, não será
possível efetivar tal aquisição. No entanto, devido ao fato do curso já possuir o curso
Técnico em Vendas e o Técnico em Logística, ambos no mesmo eixo de Gestão e
Negócios, não será necessário expansão da biblioteca, visto que a bibliografia dos cursos
é muito parecida.

Florianópolis, maio de 2019
Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão
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