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Projeto - Termo de Referência

ORIGEM

Recursos Necessários

Objetivo 07 – Ampliar o acesso qualificado e a efetividade dos processos de formação.

Ampliar a oferta de vagas e cursos nos campi fora de sede, de modo a consolidar a interiorização da UFSC e 

ampliar as possibilidades de acesso ao ensino superior público, gratuito e de qualidade;

Constatou-se que a mesorregião do Planalto Catarinense não dispõe de cursos para formação de professores de 

Química ou Biologia em instituições públicas, sendo que licenciaturas em Matemática e Física foram implantadas 

em 2010 e 2011, respectivamente, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense (IF 

Catarinense) nos Campi de Concórdia e Rio do Sul.

O Campus de Curitibanos possui atualmente corpo docente que atua no ensino de disciplinas relacionada às 

áreas de Ciências Naturais (Química, Biologia e Física), nos cursos em funcionamento. Desta forma, diante das 

demandas de vagas na mesorregião e da massa crítica instalada (capital intelectual), consideramos que as áreas 

de licenciatura em Biologia e em Química são estratégicas no desenvolvimento inicial da formação de professores 

neste Campus da Universidade Federal de Santa Catarina. A partir disso, no de 2013, um projeto de extensão 

intitulado “Cenários e Perspectivas para cursos de Licenciatura no Campus de Curitibanos”, vem reunindo 

docentes e servidores na discussão da oferta de vagas orientadas para formação de professores nestas áreas. Em 

Novembro de 2014 a PROGRAD solicitou ao grupo de trabalho solicito uma minuta da proposta dos cursos, a qual 

foi encaminhada ao MEC e obteve o reconhecimento do mérito, porém dada a situação política-econômica do país, 

que não permitia a viabilização imediata de novas vagas de pessoal, a implantação da proposta foi adiada.

O projeto visa a elaboração e aprovação dos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura em ciências 

biológicas e química, o estudo das necessidade de recursos (pessoal, estrutura, custeio) visando o 

encaminhamento à PROGRAD para sua implantação em 2016 (condicionada à liberação dos recursos).
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