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RESUMO 

 

 

O presente estudo teve como objetivo a realização de pesquisa documental, biblio-
gráfica e de campo, com intuito de analisar como o Instituto Federal de Santa Cata-
rina - Câmpus Caçador pode contribuir para as melhorias do desenvolvimento regio-
nal local, através de sua contribuição institucional educativa, com a formação técnica 
tecnológica profissionalizante. Buscou-se uma compreensão da importância do 
IFSC-Caçador e seu papel formador para a localidade onde está inserido, e também, 
destacar a importância dos empreendimentos/indústrias locais, contextualizando os 
temas para o desenvolvimento regional, tendo, com isso, um entendimento do papel 
social dessas instituições em prol do melhoramento da qualidade de vida das pes-
soas da comunidade caçadorense. Ocorreu um resgate histórico do IFSC-Caçador, 
procurando entender as intenções políticas-econômicas que motivaram a vinda des-
ta instituição para o município de Caçador-SC. Para isso, fizeram-se buscas docu-
mentais e também levantamentos que se utilizou da entrevista para concluir essa 
etapa. Também foi realizada uma análise cronológica de todos os cursos ofertados 
no decorrer do surgimento desta instituição de ensino ―2011‖ no município de Caça-
dor até o primeiro semestre de 2017, tendo assim uma retrospectiva numérica de 
formados e desistentes para auxiliar nos apontamentos finais desta pesquisa. Igual-
mente se buscou uma compreensão do papel da formação profissional na socieda-
de, suas origens e razões que permeiam a sua continuidade como também sua im-
portância para os dias atuais. A pesquisa pode ser caracterizada quanto a sua natu-
reza como quantiqualitativa, quanto ao seu objetivo como descritiva, e a coleta de 
dados foi desenvolvida com o método de estudo survy, pelo qual se obteve aplica-
ção de um questionário semiestruturado nos empreendimentos locais, dando prefe-
rência aos de médio e grande porte, objetivando compreender esse mercado local e 
suas necessidades demandadas na Região Alto Vale do Rio do Peixe quanto à for-
mação profissionalizante, pois há um campo bem diversificado que necessita de 
atenção nesse sentido. Por fim, foram apontadas algumas considerações oriundas 
dos resultados obtidos no decorrer desse estudo, possibilitando, com isso, suges-
tões de melhorias que visam a tornar o IFSC-Caçador mais alinhado com as reais 
necessidades e, consequentemente, mais relevante à comunidade através de sua 
contribuição com o ensino técnico profissionalizante.   

Palavras-chave: Caçador, Empreendimentos, Formação profissionalizante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The purpose of this study is to carry out a documentary, bibliographic and field re-
search in order to analyze how the Federal Institute of Santa Catarina - Câmpus Ca-
çador can contribute to the improvements of the local regional development, through 
its institutional educational contribution, with technical vocational training. It was 
sought an understanding of the importance of the IFSC-Caçador and its educational 
role in the area where it is inserted, and also, to emphasize the importance of the 
local enterprises or industries, contextualizing the themes for the regional develop-
ment, having, with that, a better comprehension of the role of these institutions in fa-
vor of improving the quality of life of the people in the Caçadorence community. A 
historical rescue of the IFSC-Caçador occurred, trying to understand the political-
economic intentions that motivated the coming of this institution to the municipality of 
Caçador-SC. For this purpose, along this paper searches and also surveys were 
used complete this stage. A chronological analysis of all the courses offered during 
the progression of this educational institution "2011" in the municipality of Caçador 
was carried out until the first semester of 2017; thus having a numerical retrospective 
of graduates and dropouts to support the final notes of this research. In addition to 
this, it sought an understanding of the role of professional training in society; its ori-
gins and reasons as well as its importance that have carried on so far. The research 
can be characterized as quantitative in nature as regards its objective as descriptive. 
What concerns about data collection, it was developed using the survey method, 
through which a semi-structured questionnaire was applied in the local enterprises, 
giving preference to those of medium and large size. This was accomplished in order 
to understand this local market and its needs demanded in the Alto Vale do Rio do 
Peixe region regarding vocational training, since there is a very diverse field that 
needs attention in this sense. Finally, a number of considerations were drawn from 
the results obtained along this study, thus making suggestions for improvements that 
aim to make the IFSC-Caçador more aligned with the real needs and, consequently, 
more relevant to the community through its contribution with technical vocational 
training. 

Keywords: Caçador, Entrepreneurship, Vocational training. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 
 

Figura 1: Mapa representativo da localização dos campi pertencentes à rede IFSC 34 

Figura 2: Mapa representativo da localização dos polos EaD ................................... 35 

Figura 3: Foto aérea do Bloco I concluído do IFSC-Caçador .................................... 44 

Figura 4: Foto da Construção do Bloco II do IFSC-Caçador ..................................... 46 

Figura 5: Foto aérea da Construção do Bloco II do IFSC-Caçador ........................... 47 

Figura 6: Atual estrutura do resultado das construções do Bloco I e II do IFSC-

Caçador .................................................................................................. 48 

Figura 7: Visão ampla da atual estrutura do IFSC-Caçador ...................................... 48 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1: Cursos e programas de formação inicial e continuada (FIC) ou qualificação 

profissional ofertados pelo Pronatec em 2013 ....................................... 65 

Tabela 2: Cursos e programas de formação inicial e continuada (FIC) ou qualificação 

profissional ofertado pelo Pronatec em 2014 ......................................... 66 

Tabela 3: Cursos e programas de formação inicial e continuada (FIC) ou qualificação 

profissional ofertados pelo Pronatec em 2015 ....................................... 67 

Tabela 4: Cursos e programas de formação inicial e continuada (FIC) ou qualificação 

profissional ofertados pelo Pronatec em 2016 ....................................... 67 

Tabela 5: Cursos e programas de formação inicial e continuada (FIC) ou qualificação 

profissional ofertados em 2011 ............................................................... 69 

Tabela 6: Cursos e programas de formação inicial e continuada (FIC) ou qualificação 

profissional ofertados em 2012 .............................................................. 69 

Tabela 7: Cursos e programas de formação inicial e continuada (FIC) ou qualificação 

profissional ofertados em 2013 .............................................................. 70 

Tabela 8: Cursos e programas de formação inicial e continuada (FIC) ..................... 71 

Tabela 9: Cursos e programas de formação inicial e continuada (FIC) ou qualificação 

profissional ofertados em 2015 .............................................................. 72 

Tabela 10: Cursos e programas de formação inicial e continuada (FIC) ou 

qualificação profissional ofertados em 2016 .......................................... 73 

Tabela 11: Cursos e programas de formação inicial e continuada (FIC) ................... 74 

Tabela 12: Curso Técnico em Vestuário ofertados do primeiro semestre de 2011 ao 

segundo semestre de 2014 .................................................................... 76 

Tabela 13: Curso Técnico em Plástico ofertados nos anos de 2013 e 2016 ............. 77 

Tabela 14: Curso Técnico em Administração ofertados no primeiro semestre de 2014 

e que foram finalizados no segundo semestre de 2016. ........................ 77 

Tabela 15: Curso Técnico em Informática ofertados desde o primeiro semestre de 

2014 até o segundo semestre de 2017 (em andamento) ....................... 78 

Tabela 16: Curso Técnico em Recursos Humanos ofertado no primeiro semestre de 

2015 e tendo terminado no final do primeiro semestre de 2016............. 78 



11 

 

Tabela 17: Cursos Técnicos em Eletromecânica ofertado no período compreendido 

entre o primeiro semestre de 2016 até o final do primeiro semestre de 

2017 ....................................................................................................... 79 

Tabela 18: Curso Técnico em Plástico que ocorrem entre o primeiro semestre de 

2011 ao final do segundo semestre de 2013 .......................................... 80 

Tabela 19: Curso Técnico em Administração iniciado no primeiro semestre de 2016 e 

se estenderá até o final do segundo semestre de 2018 ......................... 81 

Tabela 20: Curso Técnico em Qualidade iniciado no segundo semestre de 2016 e 

findará no final do primeiro semestre de 2017 ....................................... 81 

Tabela 21: Cursos de Administração e Informática que deram início no primeiro 

semestre de 2016 e se findará no segundo semestre de 2018 .............. 83 

Tabela 22: Cursos de Administração e Informática que deram início no primeiro 

semestre de 2017 e terminarão no final do segundo semestre de 2019 84 

Tabela 23: Cursos profissionalizantes ofertados no IFSC-Câmpus no período de 

2011 ao primeiro semestre 2017, nas diversas modalidades de ensino 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1: Segmento de atuação dos empreendimentos que participaram da 

pesquisa de opinião, com seu respectivo percentual e número de 

respostas ................................................................................................ 89 

Gráfico 2: Resultado do número de funcionários das empresas pesquisadas .......... 91 

Gráfico 3: Percentual representativo de interesse dos cursos profissionalizantes 

listados pelas empresas ......................................................................... 92 

Gráfico 4: Demonstra a diferença percentual dos estabelecimentos que dão algum 

incentivo financeiro aos trabalhadores possuintes de formação técnica 

profissionalizante e os que não aplicam diferença alguma .................... 95 

Gráfico 5: Representação gráfica dos empreendimentos de pequeno, médio e 

grande porte que há diferença salarial ou não para os colaboradores ... 96 

Gráfico 6: Mostra o número de empreendimentos que gratificam os funcionários que 

possuem escolaridade técnica em percentuais e também as instituições 

que não aplica nenhuma diferença salarial ............................................ 97 

Gráfico 7: Exigência empresarial quanto à formação escolar colocada como requisito 

para a contratação de colaboradores nos diversos empreendimentos 

pesquisados ........................................................................................... 98 

Gráfico 8: Resultado das respostas dos empreendimentos sobre a existência de um 

programa de capacitação ou a sua não aplicação ................................. 99 

Gráfico 9: Parcerias existentes entre as instituições pesquisadas e seus respectivos 

cooperadores para a formação profissional ......................................... 100 

Gráfico 10: Resultado sobre se os empreendimentos locais incentivam seus 

colaboradores a frequentarem cursos técnicos profissionalizantes ..... 101 

Gráfico 11: Representação gráfica dos tipos de incentivos a qualificação profissional 

dos colaboradores, tendo as seguintes divisões: Bolsa de Estudo de 10 

a 100%, Ajuda Financeira, Desconto em Instituições Conveniadas a 

empresa. .............................................................................................. 102 

 

 

 

 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ACIC - Associação Comercial e Industrial de Caçador 

AMPE - Associação das Pequenas Empresas do Alto Vale do Contestado 

ART - Artigo 

CEFET-SC - Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina 

CETF-SC - Escola Técnica Federal de Santa Catarina  

CFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia  

EaD - Educação a Distancia 

EPT - Ensino Profissionalizante Técnico  

FIC - Cursos de Formação Inicial ou Qualificação Profissional  

IEL - Instituto Euvaldo Lodi 

IFSC - Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ISO - Organização Internacional de Normalização 

IDH - Índice de Desenvolvimento Humano 

IDH-M - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

ONGs - Organizações Não Governamentais 

ONU - Organização das Nações Unidas 

PIB - Produto Interno Bruto 

PRONATEC - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego  

PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

RS - Responsabilidade Social 

SENAI -  Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  

SESI - Serviço Social da Indústria  

SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial  

SESC - Serviço Social do Comércio 

SINE - Sistema Nacional de Emprego 

UNOPAR - Universidade Norte do Paraná 

 

 

 

http://www.iel.org.br/
http://www.senai.br/
http://www.sesi.org.br/
http://www.senac.br/
http://www.sesc.com.br/


 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 15 

1 DA IDEIA DE CRESCIMENTO AO PRINCÍPIO DE DESENVOLVIMENTO ......... 19 
1.1 DESENVOLVIMENTO LOCAL ........................................................................ 21 
1.2 A RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS EMPRESAS/INDUSTRIAIS LOCAIS 

NO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO .......................................................... 23 
1.2.1 Algumas formas de atuação social empresarial ............................... 26 
1.2.2 As exigências normativas que motivam as empresas a serem e 

terem mais responsabilidade social ................................................... 30 
1.2.3 O Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Santa Catarina: 

Breve histórico ..................................................................................... 32 

2 CONHECENDO CAÇADOR-SC ........................................................................... 37 
2.1 O IFSC – CÂMPUS CAÇADOR ...................................................................... 38 

3 FATORES QUE INCENTIVARAM A PROPAGAÇÃODOS CURSOS TÉCNICOS 
PROFISSIONALIZANTES NO PAÍS..................................................................... 50 
3.1 A ORIGEM DOS CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES ................ 52 

3.2 A IMPORTÂNCIA DOS CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES ...... 55 
3.3 IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONALIZANTE PARA 

CAÇADOR ...................................................................................................... 59 

3.4 TIPO DE CURSOS OFERTADOS NO IFSC-CÂMPUS CAÇADOR E SEU 

RESPECTIVO HISTÓRICO DE FORMAÇÃO TÉCNICA 

PROFISSIONALIZANTE ................................................................................. 60 
3.5 O PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO 

(PRONATEC) OFERTA DE CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL OU 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (FIC) ......................................................... 61 

3.6 CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL OU QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

(FIC) 68 
3.7 CURSOS TÉCNICOS CONCOMITANTES (SIMULTÂNEOS) AO ENSINO 

MÉDIO ............................................................................................................ 75 

3.8 CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES ....................................................... 79 
3.9 CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO ............................ 81 
3.10 SINTESE DAS CONTIBUITIVA DAS FORMAÇÃOS TÉCNICA 

PROFISSIONALIZNTES DA REDE DE ENSINO IFSC-CAÇADOR ................ 84 

4 PERSPECTIVAS EMPRESARIAIS E AS POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES DO 
IFSC-CAÇADOR À FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONALIZANTE ............... 87 

CONSIDERAÇÕES ................................................................................................. 105 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 111 

APÊNDICES ........................................................................................................... 117 
 
 
 
 



 
INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo corresponde ao programa de Mestrado Acadêmico em 

Desenvolvimento e Sociedade, na área de avaliação interdisciplinar, linha de 

Pesquisa Desenvolvimento, Sociedade e Educação, da Universidade Alto Vale do 

Rio do Peixe (UNIARP). Na perspectiva de desenvolvimento que teve como objeto 

de análise ―contribuições do IFSC-Caçador para a Região Alto Vale do Rio do Peixe‖, 

numa ótica da formação técnica profissionalizante.  

Como a proposta deste estudo é voltada de forma incisiva no 

desenvolvimento local, pelo qual o Instituto de Ciência e Tecnologia de Santa 

Catarina, no município de Caçador onde está inserido, e que tem um papel de 

grande relevância nesse sentido, seja numa visão direta ao influenciar na vida das 

pessoas (capaz de gerar equidade de oportunidades com as ofertas de cursos 

gratuitos), ao se referir a índices escolares, como também na geração de 

perspectivas quanto ao acompanhamento das tecnologias que influenciam a 

sociedade.  

Tendo como pauta desse estudo a compreensão da oferta de cursos 

técnicos profissionalizantes do IFSC-Caçador nesta região, a problemática da 

pesquisa se constitui em saber como o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), 

em Caçador, pode contribuir para melhorias sociais na Região Alto Vale do Rio do 

Peixe através da formação técnica tecnológica profissionalizante?  

As razões que justificaram a presente pesquisa são de três ordens, não 

necessariamente entendidas como uma sequência de prioridades, sendo elas de 

cunho social, acadêmico e profissional. 

Do ponto de vista social, o estudo procurou analisar a importância do IFSC 

no contexto desta região, buscando compreender o campo empresarial/industrial 

local e com isso verificar as reais necessidades quanto à formação técnica 

profissionalizante, trazendo assim uma visão mais nítida e atual dos 

empreendimentos de médio e grande porte locais. Através destes resultados, 

também foi possível fazer uma análise para identificar aspectos que possam ajudar 

ao IFSC nos aspectos de criação, permanência, modificações/adaptações e até 

mesmo na retirada de cursos profissionalizantes ofertados, com intuito de melhor 

atender as necessidades da região. Ainda nesta mesma ótica, gerar dados 



16 

 

confiáveis que possam direcionar futuras ofertas de cursos profissionalizantes, 

tornando a instituição IFSC-Caçador mais relevante nesse segmento de ensino. 

Academicamente, é possível entender que esta pesquisa buscou elencar 

necessidades de profissionais para determinadas áreas do conhecimento. Nesse 

sentido, a instituição, no Município de Caçador e Região, através dos cursos 

ofertados, melhora a igualdade de oportunidades, influenciando no desenvolvimento 

local, despertando interesse dos estudantes em prosseguir na busca do 

conhecimento. 

Do ponto de vista profissional, podemos observar dois aspectos: um do ponto 

de vista pessoal e, outro, do ponto de vista dos demais profissionais que atuam na 

instituição. Pessoalmente, este estudo poderá auxiliar na melhoria das diversas 

áreas do conhecimento, seja nos aspectos do empreendedorismo da região em 

estudo, como também num alhar para a própria instituição IFSC-Caçador, 

possibilitando um crescimento em ambas as partes. Também possibilitará aos 

demais profissionais do IFSC, na sua grande maioria educadores, a obterem uma 

melhor compreensão da importância do trabalho docente para os estudantes que 

procuram a instituição, buscando avanços qualitativos, tanto individuais como 

coletivas.  

Com esse conjunto de situações supracitadas nos parágrafos anteriores, faz-

se necessários atenção nesse sentido para que se consiga direcionar a educação 

técnica profissionalizante em paralelo ao desenvolvimento local, alinhando assim as 

ofertas de cursos com a atual realidade/demanda, fazendo com que a instituição de 

ensino ―IFSC‖ possa atuar de forma cooperativa e relevante na Região do Alto Vale 

do Rio do Peixe, entendendo melhor a comunidade e suas peculiaridades quanto à 

abordagem do ensino profissionalizante. Com essa pesquisa, foi possível levantar 

hipóteses que possam explicar as tendências locais, como também criar parâmetros 

que facilitem aos atuais gestores a realizarem as escolhas de cursos 

profissionalizantes mais seguras e direcionadas à atual realidade, quanto à 

formação profissionalizante. 

Tendo como objetivo geral desta pesquisa a realização de uma análise de 

como o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), em Caçador, pode contribuir para 

melhorias sociais ou para o desenvolvimento da Região Alto Vale do Rio do Peixe, 

pelo qual se desdobrará, no desenvolver deste estudo, no alcance de objetivos 
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específicos, conforme segue:  

No primeiro capítulo, foi trazida como base de pesquisa uma análise 

bibliográfica, trazendo conceitos de desenvolvimento, tendo também nessa ótica a 

responsabilidade empresarial e as exigências pelas quais os empreendimentos são 

atribuídos para contribuir no crescimento e melhoramento da região ao qual está 

inserido. Também, nessa mesma ideia, agregar ao tema a perspectiva à formação 

profissional com sua inserção no Estado Catarinense. E de forma paralela, citar as 

alterações ocorridas desde sua criação, seja estas através das leis e portarias, como 

também na expansão e propagação dos campi nos municípios catarinenses e entre 

outros Estados. 

No segundo capítulo, apresenta-se uma pesquisa bibliográfica sobre o 

município de Caçador, um dos municípios componente da Região do Alto Vale do 

Rio do Peixe, Meio Oeste Catarinense. O trabalho identifica características locais em 

diversos aspectos, como: econômicos, culturais e populacionais. Na continuidade, foi 

realizado um resgate histórico, relatando as primeiras atividades que o IFSC realizou 

na Região e também as ações politicas que contribuíram para que esta localidade 

recebesse incentivos à instalação da ―construção física‖ desta rede de ensino em 

Caçador. 

Já no terceiro capítulo, foi realizada uma análise bibliográfica de forma 

breve, que teve o fim de abordar as causas do surgimento das Escolas Técnicas 

Federais no Brasil. Faz parte das análises as questões que motivaram o surgimento 

da modalidade do ensino técnico profissionalizante na década de trinta, a 

importância e representação que se teve para o País naquele período, como 

também, na atualidade, para a Região Alto Vale do Rio do Peixe. Na continuidade, 

foi apresentado um estudo documental com intuito de gerar um histórico sobre os 

variados tipos e modalidades de cursos profissionalizantes praticados no IFSC-

Caçador, gerando tabelas com dados numéricos que melhorarão a visualização e 

consequentemente facilitarão as análises deste estudo, no período de 2010 até o 

primeiro semestre de 2017. 

No último capítulo deste trabalho, foi realizada a exposição dos dados 

resultantes da pesquisa de campo aplicada com as empresas selecionadas para 

este estudo, visando a compreender as perspectivas desses estabelecimentos nos 

aspectos da formação técnica profissionalizante. Também compreender os principais 

ramos de atuação e como o IFSC-Caçador pode contribuir para a Região com a 
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formação técnica profissionalizante, possibilitando realizar levantamentos que 

relacionam os ramos industriais e esta instituição de ensino em ação conjunta na 

perspectiva do melhoramento da qualidade de vida.  

Finalizando o trabalho, são realizadas considerações na perspectiva de 

apontar possíveis caminhos que possam contribuir para a melhor participação do 

IFSC-Caçador na Região Alto Vale do Rio do Peixe, alinhado com as perspectivas 

profissionalizantes desta Região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 DA IDEIA DE CRESCIMENTO AO PRINCÍPIO DE DESENVOLVIMENTO 

 

É de grande importância entender alguns conceitos pertinentes ao 

desenvolvimento, pois, na esfera deste trabalho, será bastante relevante esse tema, 

para compreender seu real significado na visão de alguns autores. De acordo com o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o conceito de 

Desenvolvimento Humano também parte do pressuposto de que para aferir o avanço 

na qualidade de vida de uma população, é preciso ir além do viés puramente 

econômico e considerar outras características sociais, culturais e políticas que 

influenciam a qualidade da vida humana (PNUD, 2016a). 

O desenvolvimento no entendimento de Kronemberger (2011, p. 27) não se 

limita apenas a fatores correlacionados ao crescimento econômico, pois essa 

situação não é suficiente para se obter a verdadeira melhoria e bem-estar esperado. 

É necessário, juntamente com a economia, que outros fatores importantes sejam 

agregados a esse processo, tais como: sociais, culturais, ambientais, institucionais e 

políticos (relacionados à redução da pobreza e das desigualdades sociais, à 

agregação de empregos, e também à conservação do meio ambiente, etc). Há 

autores que descrevem esse modelo como o tripé da sustentabilidade ―[...] 3Ps, de 

Profit, People e (and) Planet (Lucro, Pessoas e Planeta), que representam as três 

dimensões da sustentabilidade: a economia, a social e a ambiental, 

respectivamente‖ (MARREWIJK apud BARBIERI; CAJAZEIRA, 2012, p. 75).  

Também é percebido por uma grande parcela populacional que fatores 

econômicos secundários, como o crescimento do PIB e alguns cenários 

correlacionados fazem ou tentam dar uma impressão de crescimento, sendo assim, 

superficial e pouco justificado nesse ponto de vista, porém isso requer ―profundas 

disfunções qualitativas, estruturais, culturais, sociais e ecológicas que prenunciam a 

inviabilidade dos ―quase-estados-nação subdesenvolvidos‖ (VEIGA, 2010, p. 23). 

Com isso, muitas vezes, a ideia de desenvolvimento é confundida com 

crescimento econômico. Isso representa uma concepção unilateral do próprio 

desenvolvimento. O crescimento econômico tem muito mais a ver com a relação da 

variação de indicadores em termos quantitativos ―o PIB‖ (Produto interno Bruto) em 

determinado período de tempo, já o desenvolvimento tem relação direta com a 
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melhoria de condições na qualidade de vida das pessoas, tendo assim conceito e 

formas distintas de cada situação abordada.  

Vale ressaltar que o desenvolvimento de uma forma mais global e expansiva 

está ligado diretamente com o potencial industrial instalado em um determinado 

município, estado ou nação, com a capacidade de desenvolver novos produtos ou 

novas técnicas que proporcionam melhor qualidade na prestação de serviços. ―Seja 

em um tigre asiático, no Chile, em Cuba ou na Hungria, a ideia de desenvolvimento 

está sempre associada ao progresso da industrialização‖ (VEIGA 2010, p. 194), 

demonstrando assim que não há desenvolvimento sem o envolvimento dos diversos 

segmentos, sejam eles os que atuam de forma exclusiva do ―Estado‖ na vida das 

pessoas, como também a participação empresarial local nos seus respectivos ramos 

de empreendimentos de atuação.  

Deste feitio, não tem como trabalhar o desenvolvimento de forma única e 

separada dos diversos atores que contribuem para esse resultado como: o Estado 

(participando nas suas particularidades e responsabilidades inerentes ao regramento 

e envolvimento político em prol do cidadão), o segmento empresarial/industrial 

gerando oportunidades à geração de emprego, ―seja este na produção de um item 

ou na prestação de um serviço‖, como também nas inovações que agregam e 

impulsionam oportunidades que influenciam diretamente na qualidade e bem-estar 

das pessoas. Há, com tudo isso, uma interação, ou melhor, um trabalho em rede1 

entre todos os entes já citados, mostrando assim uma interligação essencial para 

melhorar e garantir métodos sustentáveis que contribuem para o desenvolvimento 

local e favorecem diretamente numa melhor qualidade de vida para os cidadãos de 

uma determinada comunidade. 

Assim, o município de Caçador atualmente necessita de melhorias na área 

de educação, enfatizando as oportunidades de ensino que irão refletir numa 

população qualificada e com possibilidades melhores quanto às oportunidades de 

trabalho, tendo, desta forma, uma contribuição intelectual, pela qual pode resultar na 

                                            

1 Redes são estruturas abertas capazes de expandir de forma ilimitada, integrando novos nós desde 

que consigam comunicar-se dentro da rede, ou seja, compartilhem os mesmos, códigos de 
comunicação (por exemplo, valores ou objetivos de desempenho). Uma estrutura social com base em 
redes é um sistema altamente dinâmico suscetível de inovação sem ameaças ao seu equilíbrio [...]. 
Mas a morfologia de rede é uma fonte de drástica reorganização das relações de poder (CASTELLS, 
1999, p. 566). 
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abertura de novos rumos de desenvolvimento na vida das pessoas desta Região, 

como também prepará-las para atuar em novas realidades proporcionadas nos mais 

variados ramos industriais deste município. 

 

1.1 DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 

Como essa pesquisa tem um foco segmentado em uma determinada região 

geográfica bem delimitada, torna-se pertinente a busca do entendimento do conceito 

do que é o desenvolvimento local, pois o trabalho abordará o Município de Caçador. 

Diante disso, Kronemberger (2011, p. 29-30) afirma que o desenvolvimento local 

vem-se mostrando uma tendência generalizada entre diversos países, sobretudo na 

Índia, China, França e na América Latina, sendo relevantes as discussões sobre o 

referido tema. Aqui no Brasil, essa abordagem é recente e tem sido influenciada e 

colocada em pauta desde meados de 1990, devido às mudanças resultantes da 

proliferação de ONGs (organizações não governamentais) com seus objetivos e 

atuação local e também com os processos de descentralização que se deram com a 

Constituição de 1988, que enfatizaram em seu bojo uma valorização para a 

contribuição local.  

Kronemberger (2011, p.32) tenta delimitar a atuação do desenvolvimento 

local: 

O desenvolvimento local pode assumir diversos recortes territoriais e ser 
viabilizado em bairros, distritos, municípios, macrorregiões geográficas, 
mesorregiões geográficas, regiões de planejamento estaduais, bacias 
hidrográficas, estados e outros. Portanto o local não é uma questão de 
escala, e sim de natureza, como apontam diversos autores. Ele não resulta 
somente de uma demarcação feita sobre o mapa, a partir de critérios 
preestabelecidos, muito embora políticas governamentais possam 
selecionar áreas prioritárias para ação local. 

Para Veiga (2010, p.85), existem quatro elementares básicas que beneficiam 

o desenvolvimento e servem à ampliação das capacidades humanas: ter uma vida 

longa e saudável, ser instruído, ter acesso aos recursos necessários a um nível de 

vida digno e ser capaz de participar da vida da comunidade. Essas concepções são 

básicas e referenciais quando a palavra ―desenvolvimento social‖ está em pauta. 

Já Buarque (2008, p. 25) conceitua o desenvolvimento local ―como um 

processo de mudanças, que leva ao dinamismo econômico e à melhoria da 

qualidade de vida da população em pequenas unidades territoriais e agrupamentos 
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humanos‖. Na continuidade, salienta o referido autor que, para esse 

desenvolvimento local ser consistente e sustentável, deve ser um mobilizador e 

explorador de suas potencialidades locais e também contribuir para elevar as 

oportunidades sociais e a viabilidade e competitividade da economia, sendo assim, 

de forma paralela e simultaneamente, necessita também assegurar a conservação 

dos recursos naturais da comunidade que são potencializadores da qualidade de 

vida. 

Veiga (2010, p. 60) aborda a importância do capital humano 2  no 

desenvolvimento: 

É o trabalho humano que transforma os recursos importados da natureza, 
isolando, recombinando, transferindo, reciclando etc. E isso envolve muita 
habilitação, informação e experiência - potencialidades humanas cultivadas - 
resultantes de investimentos feitos pelo público, por pais, por empregadores, 
e pelas próprias pessoas. Por isso é que passou a ser tão usada a 
expressão ―capital humano‖. 

É inferido que ―as pessoas são a verdadeira riqueza de uma nação‖ (PNUD, 

2010, p. 01). O desenvolvimento é visto como um processo capaz de possibilitar 

alargamento às liberdades humanas. Com isso, favorece a expansão das 

capacidades humanas, possibilitando mais oportunidade de escolhas e 

consequentemente esses indivíduos viverão com mais plenitude e inovação. Todos 

os benefícios que o processo de desenvolvimento permite, fica associado aos 

próprios agentes de mudança, gerando assim benefícios ou melhorias sempre 

coletivas. Na concepção de Veiga (2010, p. 85), a ação conjunta cria, de forma 

equitativa, vantagens a todos. 

Sabe-se que os planos de desenvolvimento favorecem a organização e o 

direcionamento de ações em um determinado programa, seja ele governamental 

como também das diversas iniciativas e instâncias que articulam e convergem em 

determinada localidade, favorecendo o estabelecimento de relações entre as 

demandas sociais. Nessas articulações, são incluídas demandas de caráter 

imediato, como também a de longo prazo, tendo como atores áreas de governo 

como também as iniciativas e programas de outros agentes que podem assim serem 

implementados em um determinado território municipal (BUARQUE, 2008, p. 84).  

 O Índice de Desenvolvimento Humano é apenas um ponto de partida quando 

                                            
2
 O conceito de talento humano conduz necessariamente ao conceito de capital humano – o patrimônio 
inestimável que uma organização pode reunir para alcançar competitividade e sucessos (CHIAVE-
NATO, 2010, p. 53).  
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em pauta no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, pois ao analisar 

o tema ―desenvolvimento‖, pelo qual é de ampla complexidade, torna muito 

superficial tomar como base apenas dados sumários captados em determinado 

período, mesmo que somados a outros índices, ou seja, o IDH não é tão simples de 

ser compreendido, pois uma pessoa pode ser rica, ter boa saúde e ser bem 

instruída, contudo se não há capacidade de participação nas decisões que afetam a 

vida das pessoas, o desenvolvimento torna-se retardado (VEIGA, 2010, p. 87). 

Com isso, tendo em mãos índices relacionados à educação, longevidade e 

renda, é possível obter, com base nesses parâmetros, se um determinado lugar 

possui melhor qualidade de vida em relação a outra localidade, podendo também 

esses índices ser falaciosos em relação ao verdadeiro desenvolvimento esperado, 

pois vai muito além desses fatores já comentados. Faz-se necessário saber se todas 

as ações convergem para a geração de bem-estar comum e também se há 

envolvimento das pessoas nas decisões que influenciam suas vidas, não fazendo 

exclusões de classes sociais, nem de outros aspectos que possam ser excludentes. 

 

1.2 A RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS EMPRESAS/INDUSTRIAIS LOCAIS NO 

DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO 

 

A atuação empresarial/industrial é de extrema importância, tanto para o 

crescimento econômico, como também para o desenvolvimento local, podendo gerar 

através de seu ramo ou empreendimento oportunidades que são capazes de 

influenciar a vida das pessoas de uma determinada localidade, pois a atual 

conjuntura do País que tem como base da economia a lógica mercadológica, pelo 

que é influenciada diretamente pela demanda da ―oferta‖ e da ―procura‖ de bens e 

serviços (DIAS, 2016, p. 28), gerando desta forma demandas que proporcionam à 

comunidade a realização de desejos e satisfação pessoais para um determinado 

público interessado, pelo qual termina se voltando ao conforto da população nesse 

sentido. Por uma outra ótica, é possível ver a geração de empregos e sua 

participação social onde executa suas atividades industriais. Deste modo, apartir dos 

novos padrões capitalistas, enfatiza-se a necessidade do cidadão possuir formação 

genérica, possibilitando sua adaptação ao mundo produtivo (LOBADO; CALDAS; 

COSTA, 2016, p. 05). 
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 Conforme afirmação (APPLE, 2005 p. 30-31): 

A estranha combinação de mercantilização, por um lado, e centralização do 
controle, por outro, não só não está ocorrendo apenas na educação, bem 
como não está acorrendo apenas na educação, bem como não esta 
acontecendo somente nos Estados Unidos. Trata-se de um fenômeno 
mundial. E apesar de existirem esforços muito reais e, frequentemente, 
bem-sucedidos, de oposição a esse fenômeno, isto não significa que as 
conjecturas básicas por trás das formas neoliberais, neoconservadoras e 
neogerenciais não tenham causado um forte impacto nas nossas 
instituições, em toda a sociedade, até mesmo no nosso senso comum. 

Há no neoliberalismo um grande interesse que se aumente a concorrência 

mercadológica entre os mais variados segmentos industriais, pois essa ação 

incentiva o surgimento de novos produtos e serviços, como também o seu 

aperfeiçoamento que contribuem para as melhorias de qualidade de vida dos 

cidadãos. ―No neoliberalismo, o Estado procura criar um indivíduo que seja um 

empreendedor, ousado e competitivo‖ (APPLE, 2005, p. 37). 

Com essas ações, o Estado/governo é beneficiado com o melhoramento 

proporcionado pela atuação mercadológico, tendo em vista que este ente federativo 

em seu aparelhamento estatal não consegue oferecer e desenvolver todos os 

anseios que a sociedade deseja e necessita, inclusive alguns de cunho estabelecido 

na constituição de 1988, que deveriam ser bem prestados como por exemplo: 

educação e saúde. Algumas ações por incentivo particular chegam a ser 

preocupantes, pois o serviço público passa a ser visto, por uma grande parcela 

populacional, como ineficiente e ineficaz.  

Em lugar de uma sociedade de cidadãos, com poder democrático para 
assegurar a eficiência e o uso correto dos recursos coletivos, e contando 
largamente com a confiança no setor público, surgiu uma sociedade de 
‗auditores ́, que se preparam ansiosamente para auditorias e inspeções 
(LEYS apud APPLE 2005, p. 39). 

Esse comportamento do Estado, conforme supracitado em destaque por 

Leys, enfraquece o serviço público, deixando a entender que toda a prestação de 

serviço público é ruim, burocrática e ineficiente, sendo, desta forma, muito 

importante que possam ter como base de valor e relevante ambos as instituições, 

seja as privadas como também as de domínio público, pois todas contribuem de 

forma relevante e significativa para o desenvolvimento, seja ele local, regional ou do 

País.  

Tendo em vista que a sociedade industrial teve o seu desenvolvimento 

marcado com a revolução industrial na Inglaterra, no século XVIII, essa sociedade foi 
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fortemente impactada pela evolução dos meios tecnológicos e pelo predomínio da 

aplicação da razão na análise, interpretação e soluções de problemas (TENÓRIO, 

2006). Nesta perspectiva do referido autor, os processos produtivos, associados pela 

evolução tecnológica e pela aplicação na organização do trabalho, foi também um 

dos fatores que contribuiu para ampliar a discussão do conceito de responsabilidade 

social. 

Essa divisão de trabalho, pelo qual o colaborador dominava todas as etapas 

de produção através da especificidade de tarefas, deu origem à administração 

científica que objetivava aumentar a produção em cadeia e diminuir o desperdício na 

linha de produção. 

Na última década do século XX, ficou em evidência a atuação das indústrias 

com tendências mais globalizadas que afetam os modos e maneiras de 

funcionamento das sociedades e que, por outro lado, favorecem para remodelar as 

funções dos seus atores e instituições, tendo, assim, como ênfase, um maior 

direcionamento nos seguintes processos: a inovação tecnológica como processo de 

aceleração, a intensificação da globalização e a reformulação do papel do Estado 

nos processos onde estão inseridos (DIAS, 2012). 

Há também autores que visualizam as empresas como agentes sociais, não 

representados somente pelo crescimento econômico, pois as empresas possuem 

também um papel de melhorar a qualidade de vida das pessoas no contexto social 

no qual estão inseridas. 

 Sendo assim, Toffler apud Tenório (2006) entende que: 

O emergente sistema de valores super industrial enfatiza o complexo de 
objetivos englobados em ―qualidade de vida‖, em vez do objetivo unitário de 
sucesso econômico. Assim, o movimento de consumidores tem desafiado a 
comunidade dos negócios por causa da segurança dos automóveis, da 
eficácia dos medicamentos não-éticos, das condições de vida em casas de 
saúde e asilos, da polícia militar, de políticas de contratação de 
empregados, da responsabilidade empresarial e outras  questões em que o 
componente econômico é essencialmente secundário.(...) os objetivos do 
movimento são um sociedade mais sadia e mais civilizada, não 
necessariamente uma sociedade mais rica. 

Do ponto de vista do Estado, a empresa é uma organização que, mesmo 

sendo privada, tem como dever prestar um serviço social e assim atender o 

interesse da sociedade onde está inserida. Nesse sentido, Souza (1995, p. 22) 

acredita que as empresas devam atender às necessidades sociais e é categórico ao 

afirmar: 
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Toda grande empresa é, por definição, social. Ou é social ou é 
absolutamente antissocial e, portanto, algo a ser extirpado da sociedade. 
Uma empresa que não leva em conta as necessidades do país, que não 
leve em conta a crise econômica, que seja absolutamente indiferente à 
miséria e ao meio ambiente, não é uma empresa, é um tipo de câncer. 

Quando é colocada em pauta a responsabilidade social das empresas, no 

âmbito socioeconômico brasileiro, elas se tornam alvo de muitas críticas e reflexões, 

devido à grande discussão de valores pelos quais o País atravessa, de uma 

sociedade industrial, com conotação econômica, para uma sociedade pós-industrial, 

que tende a enfatizar de forma mais significante os aspectos relacionados com a 

qualidade de vida. 

A transitividade é vista conforme afirmação de Tenório (2006, p. 20):  

Ao analisarmos o Relatório de desenvolvimento humano elaborado pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), podemos verificar que o Brasil 
apresenta um conjunto de indicadores econômicos e sociais que são típicos 
de um país em desenvolvimento, de base industrial. Contudo, os dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que a nossa 
economia apresenta, atualmente, uma característica de serviços. Esse fato 
demonstra a transição econômica que o país atravessa, de economia 
industrial para serviços. Segundo o IBGE (2002), o setor de serviços 
apresenta uma participação de 59% do total do PIB, e a agricultura e a 

indústria somam o restante dos 41% do PIB.   

A referência de Tenório, acima destacada, mesmo sendo do ano de 2006, 

ainda pode ser aplicada a nossa atual realidade, com isso, mostra-se que as 

empresas locais são responsáveis por parte significante do PIB, e influenciadoras 

para o desenvolvimento local e regional. Por esses motivos, faz-se necessário o 

estudo desse segmento que gera desenvolvimento ―Empresarial‖ para que se tenha 

uma melhor compreensão sobre o tema desse trabalho, conforme veremos a seguir. 

 

1.2.1 Algumas formas de atuação social empresarial 

 

Tendo como parâmetro a economia globalizada, a era da informação 

tem acelerado de forma radical às mudanças e o modo de pensar dos 

cidadãos e a atuação das organizações, da mesma forma, vem enfatizando 

alguns conceitos de cidadania e impulsionando o crescimento do chamado 

―terceiro setor‖,3 que muitas vezes assume o papel do Estado de forma mais 

                                            
3
 A ideia de terceiro setor, a partir da lógica de mercado, sob a visão neoliberal, e através de organiza-
ções sem fins lucrativos, as chamadas entidades filantrópicas, tem sido utilizada como uma substitui-
ção do papel do Estado em questões socais (PEGORARO, 2013, p. 133). 
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eficaz em funções onde não consegue atuar, favorecendo o desenvolvimento social 

e as relações de sustentabilidades econômicas, sociais e ambientais. 

A atual conjuntura brasileira impõe que os empresários alinhem suas 

atitudes e cumpram de forma mais efetiva o seu papel no processo de 

desenvolvimento, agindo como verdadeiros atores de mudança social, contribuindo 

com uma sociedade melhor. As diversas classes empreendedoras vêm 

demonstrando essa preocupação, interessando-se em participar desse novo 

processo gradual que vem ao encontro das expectativas da sociedade brasileira e 

internacional (KARKOTLI; ARAGÃO, 2012, p. 48). Na continuidade, salientam os 

referidos autores: 

Quando discorre-se sobre o marketing social não há como mencionar os 
trabalhos prestados pelas empresas na responsabilidade social, pois as 
mesmas são base para quaisquer projetos ou ações que envolvam a área 
social uma imagem favorável. A reputação da empresa é um fator primário 
nas relações comerciais, formais ou informais, quer estas digam respeito à 
publicidade, ao desenvolvimento de produtos ou questões ligadas aos 
recursos humanos. Nas atuais economias nacionais e globais também as 
condutas pessoais adotadas pelos administradores afetam a imagem da 
empresa para a qual trabalham. Assim, se a empresa quiser competir com 
sucesso nos mercados nacional e mundial, será importante manter uma 
sólida reputação sobre o comportamento ético de seus executores.  

A atuação eticamente correta em suas atividades finalísticas empresariais 

(ambiental, políticas adequadas de recursos humanos, cooperação tecnológica, 

qualidade e gestão ambiental, maximização dos insumos, apoio ao desenvolvimento 

de empresas locais como fornecedores e distribuidores); como também por meio de 

contribuição no investimento social, não apenas e isoladamente através ações 

filantrópicas que as organizações empresariais possam realizar, mas influenciando e 

compartilhando capacidade gerencial e técnica, na adoção de iniciativas de 

marketing social. Com essas atitudes, torna-se mais viável que as iniciativas 

supracitadas possam obter êxito no que tange ao desenvolvimento comunitário, 

mediante contribuição ao debate sobre políticas públicas, como também 

influenciadora no desenvolvimento de políticas fiscais, educacionais, produtivas, 

ambientais e outras (SHOMMER, 2000, p. 158). 

Algumas empresas, na atual conjuntura, vêm desenvolvendo ações de 

natureza assistencialista e caritativa de forma temporária e bem definida, assim, elas 

contribuem sob determinadas formas e situações, em parceria com o ―Estado‖, a 

cumprir o seu papel social, bastante amplo, e que de fato não consegue atender, 

transformando-se em empreendimentos privados diferenciados. Com isso, Martins 
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apud Tenório (2006) compactua sua ideia quanto ao termo filantropia empresarial e 

solidariedade corporativa, sendo do seu ponto de vista, termos equivalentes. O autor 

também cita que a solidariedade é ―[...] mais do que caridade ou doação, possui em 

seu seio a ideia de reciprocidade de uns para com os outros, em direitos e 

obrigações‖. Fazendo também comparações ao termo solidariedade (de cunho mais 

religioso) ao termo ―solidariedade‖ que traduzem a mesma coisa: a ideia que a 

qualidade de vida das pessoas em um determinado grupo social depende do grau 

de cada indivíduo que nela está inserida, sendo a filantropia a ação ou a atitude dos 

que são solidários, expressando-se com características de doador ou de caridade.  

As empresas se tornam uma grande cadeia filantrópica quando têm uma 

postura responsável diante da sociedade. Essa ação influencia na vida dos seus 

colaboradores, respeitando a dignidade da pessoa humana, no desenvolvimento 

social, nas famílias dos seus colaboradores e na sociedade onde se encontra. 

 Uma empresa que reconhece sua função extra econômica, como também 

sua responsabilidade social, não se exime em cumprir de forma exemplar as leis 

trabalhistas em vigor. Ela caminha na direção de construir e fazer diferença numa 

comunidade, não se atendo apenas em não explorar mão-de-obra infantil, mas 

oferecer aos seus funcionários condições dignas de trabalho e benefícios. Com isso 

―(...) é preciso que atacar em três frentes: comportar-se de maneira apropriada nos 

âmbitos legal, ético e da responsabilidade social‖ (KOTLER; KELLER, 2006, p. 712). 

Sabe-se também que é salutar para a reputação das empresas quando se 

voltam para o bem-estar das comunidades e famílias, pois essa ação gera uma boa 

reputação, que é chamada de responsabilidade social, o que pode ser explorado no 

âmbito das estratégias de Comunicação e Marketing. Com isso, faz se necessário 

entender o que significa marketing.  

Marketing, na visão de Schiavo (1999, p.45), é o desempenho das variáveis 

de negócio que coordenam o fluxo de bens e serviços do produtor ao consumidor. 

Constitui, no processo de planejamento e execução da criação, estabelecimento de 

preço, promoção e distribuição de ideias, com a finalidade de criar um intercâmbio 

que irá satisfazer as necessidades dos indivíduos e organizações. 

Kotler e Roberto (1992, p.25) comentam sobre o surgimento do marketing 

social: 

O termo marketing social apareceu pela primeira vez em 1971, para 
descrever o uso de princípios e técnicas de marketing para a promoção de 
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uma causa, ideia ou comportamento social. Desde então, passou a 
significar uma tecnologia de gestão da mudança social, associada ao 
projeto, implantação e controle de programas voltados para o aumento da 
disposição de aceitação de uma ideia ou prática social em um ou mais 
grupos de adotantes escolhidos como alvo. 

Armstrong e Kotler (1995, p. 11) definem o marketing como responsabilidade 

social: 

O conceito de marketing societário sustenta que a organização deve 
determinar as necessidades, desejos e interesses dos mercados-alvo e 
então proporcionar aos clientes um valor superior, de forma a manter ou 
melhorar o bem estar do cliente e da sociedade(...) este conceito questiona 
se o conceito tradicional de marketing é adequado a uma época com 
problemas ambientais, escassez de recursos naturais, rápido crescimento 
populacional, problemas econômicos no mundo inteiro e serviços sociais 
negligentes. Pergunta se a empresa que percebe, serve e satisfaz desejos 
individuais está sempre fazendo o melhor para os consumidores e para a 
sociedade a longo prazo. 

Nos dias atuais, a responsabilidade social virou uma tendência, fazendo um 

papel não só para a sociedade, mas também para o desempenho da empresa 

quando se refere a tornar mais justa no meio em que atuam, como também, mais 

responsáveis, influenciando, com essa atitude, a responsabilidade social, grande 

influenciadora na competitividade, tornando-se mais globalizada e também 

diferenciada pela sua atuação. 

Cheibub e Locke (2002) disponibilizam dois modelos básicos das diferentes 

formas das empresas se inserirem no meio social, de maneira enfaticamente 

responsável. A primeira dimensão possui um modelo voltado aos acionistas ou 

donos (modelo dos stokcholders)4 e outros para os grupos que têm uma relação com 

a empresa e que também se beneficia, mediata ou imediatamente, de suas ações. 

Considera-se neste último, além de outros possíveis grupos sociais, a comunidade 

em que a empresa se localiza, seus trabalhadores (modelo dos stakeholders). 

O papel da iniciativa empresarial é de grande significado na atuação 

filantrópica, ainda mais quando essa força ajudadora é capaz de influenciar os 

próprios colaboradores da instituição, tornando assim uma cultura organizacional 

local expansiva e influenciadora na comunidade ao entorno.    

Segundo Tenório (2006): 

                                            
4
 Stokcholders é uma pessoa ou grupo que possui participação, investimentos ou ações e que possu-
em interesses em determinada empresa ou negócio. O inglês ―stake‖ significa interesse, participa-
ção, risco. Enquanto ―holder‖ significa aquele que possui. O termo Stakeholder também pode signi-
ficar partes interessadas, sendo pessoas ou organizações que podem ser afetadas pelos projetos e 
processos de uma empresa (BEZERRA, 2017). 
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Com isso pode-se verificar a influência das ações corporativas pautadas em 
um sistema de valores empresariais sobre as ações praticadas pelos 
empregados, gerando um sistema de valores próprios de cunho social que, 
apesar de influenciado pela razão instrumental, pode ser visto como um 
início de uma sociedade civil mais justa e equânime por meio da ação social 
espontânea do indivíduo.  

 Sendo assim, os diversos segmentos empresariais exercem muito mais que 

uma simples transação comercial ou até mesmo proporcionam oportunidade de 

emprego para as pessoas de um determinado local. Eles possuem 

responsabilidades que são e vão além do fornecimento de produtos ou prestação de 

serviços. Esse papel responsável é capaz de proporcionar dignidade e também 

influenciar de forma positiva o índice de desenvolvimento humano municipal.  

 

1.2.2 As exigências normativas que motivam as empresas a serem e terem 

mais responsabilidade social 

 

Tendo em vista que somos uma sociedade globalizada e constituída de 

hábitos e costumes, e que os meios normativos tornam os variados segmentos 

industriais mais regrados e incentivados de forma coercitiva por meio do 

cumprimento das diversas cartilhas normativas para dar parâmetros de condutas em 

suas ações comerciais ―para sanar deficiências e desigualdades geradas pelo 

acelarado processo de globalização‖ (KARABOLAD, 2012), capaz de influenciar 

positivamente as relações empresariais. Com isso, temos também anseios e 

perspectivas, que os indivíduos de determinado grupo social criam em relação ao 

meio industrial empresarial inserido em sua comunidade.  

A ISO é a Organização Internacional de Normalização, criada em 1946, com 

sede em Genebra, na Suíça e que possui como associados organismos de 

normalização de cerca de 160 países e tem como finalidade criar normas que 

facilitem o comércio e promovam boas práticas de gestão e o avanço tecnológico, 

além de difundir conhecimentos (INMETRO, 2017a). 

Com a responsabilidade social em pauta, no final de 2004, surgiu a ISO 

2600 que estabelece uma norma com orientações para diferentes tipos de 

organizações, tanto públicas, como privadas, conforme segue abaixo:  

Segundo a ISO 26000, a responsabilidade social se expressa pelo desejo e 
pelo propósito das organizações em incorporarem considerações 
socioambientais em seus processos decisórios e a responsabilizar-se pelos 
impactos de suas decisões e atividades na sociedade e no meio ambiente. 
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Isso implica um comportamento ético e transparente que contribua para o 
desenvolvimento sustentável, que esteja em conformidade com as leis 
aplicáveis e seja consistente com as normas internacionais de 
comportamento. Também implica que a responsabilidade social esteja 
integrada em toda a organização, seja praticada em suas relações e leve 
em conta os interesses das partes interessadas (INMETRO, 2017b). 

Com uma regra estabelecida na ISO, foi possível explicar os assuntos 

essenciais e as questões envolvidas na responsabilidade social, para que sejam 

colocadas em prática. A opção em seguir as regras estabelecidas nesse regimento, 

de forma voluntária, gera certificações positivas que melhoram a atuação 

mercadológica das empresas no meio em que estão inseridas.  

Quando a mais recente norma de responsabilidade social (RS), com a ISO 

26000, norma essa que firma todo um processo evolutivo de intervenção branda da 

sociedade nas organizações empresariais, pela qual foi conquistada após intensos 

debates e discursões sobre as boas práticas de responsabilidade social. Com isso, 

ocorreu um processo gradual e sequencial, dando início prioritariamente à qualidade 

dos produtos com a norma ISO 9000, pela qual foram estipuladas padronizações 

nesse sentido. Logo em seguida foi percebida a necessidade de se manter relações 

empresariais em paralelo ao meio ambiente, ou seja, reduzindo seus impactos à 

natureza e possibilitando um meio ambiente menos agredido para as futuras 

gerações, dando origem a ISO 14000. E os avanços prosseguiram, surgindo a atual 

ISO 26000, pela qual já mencionada anteriormente, gerando assim a terceira 

instrução ―um tripé de sustentabilidade‖ com a inclusão de aspectos sociais na 

cadeia de valor das empresas. Assim é vislumbrado e enfatizado o papel social que 

ganha mais importância nas empresas e concretiza os direitos fundamentais 

expressos na Carta Internacional dos Direitos Humanos de 1948. 

Para Barbieri e Cajazeira (2012, p. 205-206) a ISO 2600 é: 

[..] uma espécie de compêndio de boas práticas de responsabilidade social 
e, como tal, abraça um conjunto maior de questões. Daí decorre outra 
particularidade dessa norma: ela facilita a escolha dos instrumentos 
gerenciais e o seu uso, sendo uma vantagem enorme, pois a crescente 
variedade desses instrumentos é um dos problemas que, em geral, afligem 
os dirigentes quando da implementação de uma política de 
responsabilidade social adequada aos propósitos do desenvolvimento 
sustentável.  

Com tantas exigências no mercado atual quanto à qualidade dos produtos e 

também outros requisitos (ambientais e sociais), para que se consiga um 

determinado patamar de qualidade ―ISO", torna-se necessário ter pessoas bem 

capacitadas e qualificadas nos diversos processos e procedimentos da empresa, 
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tendo em vista que, tanto mercado interno, quanto externo fazem exigências 

mínimas que vão muito além dos valores monetários (menor preço de mercado). 

 A singela abordagem sobre a ISO (9000, 14000 e 26000) de forma resumida, 

foi comentada devido ao Campo Industrial de Caçador possuir um bom montante no 

mercado de exportação, fazendo as empresas se adequarem para que possam 

permanecer nesse mercado globalizado. Adotar os parâmetros dessas instruções 

são requisitos mínimos que contribuem às empresas conseguirem as devidas 

certificações que permitem a exportar seus produtos para outros países. Fazendo 

com que todos os empreendimentos que possuem e querem se manter com uma 

relação no mercado exterior, com as ofertas de seus produtos, trabalhem 

cotidianamente diversos aspectos éticos e morais como também filantrópicos nesses 

estabelecimentos comerciais. 

 

1.2.3 O Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Santa Catarina: Breve 

Histórico 

 

A rede de ensino IFSC deu início em suas atividades pautado em uma 

demanda para formação profissional das classes menos favorecidas 

economicamente, criando em Florianópolis por meio do Decreto nº 7.566/1909 de 23 

de dezembro de 1909, a Escola de Aprendizes Artífices de Santa Catarina. Esse 

decreto oportunizou a expansão de uma rede de 19 Escolas de Aprendizes Artífices 

em todo o País (ALMEIDA, 2010a, p. 14). 

No início, quando do surgimento da Instituição, os primeiros cursos 

oferecidos, além do ensino primário, eram formação em desenho, oficinas de 

tipografia, encadernação e pautação, cursos de carpintaria da ribeira, escultura e 

mecânica, sendo desde sua existência voltada para atender as lacunas que a 

comunidade local necessitava para seu desenvolvimento naquele período 

(ALMEIDA, 2010a, p. 19). 

Com o decorrer dos anos, a instituição passou por várias mudanças na sua 

nomenclatura. Em 1937, por meio da Lei nº 378, a instituição mudou de nome e 

status para Liceu Industrial de Florianópolis e, cinco anos mais tarde (Decreto lei nº 

4.127/1942), transformou-se em Escola Industrial de Florianópolis. Essas alterações 

tiveram repercussão no oferecimento de cursos industriais básicos e cursos de 

mestria. Em 1965, houve novas mudanças, passando a se chamar Escola Industrial 
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Federal de Santa Catarina. 

 Almeida (2010a) constata que, a partir de 1968, a instituição tornou-se 

Escola Técnica Federal de Santa Catarina (CETF-SC). Nesse mesmo período, 

começou o processo de extinção gradativa do curso ginasial, por meio da supressão 

da matrícula de novos alunos na primeira série. Essa ação tinha como objetivo 

especializar a escola em cursos técnicos de segundo grau, o que passou a ocorrer a 

partir de 1971, após a edição da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei nº 5.692/1971). 

Já em 1988, a Escola Técnica Federal de Santa Catarina iniciou a oferta dos 

cursos de Telecomunicações e de Refrigeração e Ar Condicionado no município de 

São José. Cerca de três anos depois, a instituição inaugurou a Unidade São José, 

em instalações próprias, iniciando a expansão da primeira unidade de ensino do 

atual IFSC fora da capital catarinense. Daí por diante, ocorrem as demais expansões 

pelo qual hoje temos um total de 22 (vinte e dois) campi espalhados pelo estado de 

catarinense. 

Com o decorrer da evolução de uma lei federal que alterou todas as Escolas 

Técnicas Federais em Centros Federais de Educação Tecnológica, um decreto 

presidencial de 27 de março de 2002 criou o Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Santa Catarina (Cefet/SC), oferecendo cursos superiores de 

tecnologia e de pós-graduação lato sensu (especialização). 

No ano de 2005, deu-se início em todo o território nacional um processo de 

interiorização e de expansão das instituições federais de educação profissional e 

tecnológica. A revogação da Lei n 9.649/1988 foi o primeiro entrave a ser vencido 

pelo MEC para dar início ao atual processo de expansão, o que ocorreu com a Lei nº 

11.195.  

Em março de 2008, uma votação que envolveu professores, servidores 

técnico-administrativos e estudantes do então Cefet/SC, aprovou a transformação da 

instituição em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. O projeto de lei 

que definiu a mudança foi aprovado pela Câmara Federal e pelo Senado e 

sancionado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 29 de dezembro de 

2008, que perdura até os dias atuais. 

O IFSC se distribui em 22 localidades no estado catarinense, sendo 21 campi 

onde são ofertados diversos cursos e uma Reitoria, que é o órgão central e 

estrutural da rede de ensino conforme demonstra na figura 01 a seguir: 
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Figura 1: Mapa representativo da localização dos campi pertencentes à rede IFSC 

 

Fonte: IFSC (2017b) (adaptado)      
 
01 - Câmpus Araranguá 
02 - Câmpus Caçador 
03 - Câmpus Canoinhas 
04 - Câmpus Chapecó 
05 - Câmpus Criciúma 
06 - Câmpus Florianópolis 
07 - Câmpus Florianópolis - CERFEAD 
08 - Câmpus Florianópolis Continente 
09 - Câmpus Garopaba 
10 - Câmpus Gaspar 
11 - Câmpus Itajaí 
12 - Câmpus Jaraguá do Sul 
13 - Câmpus Jaraguá do Sul - Rau 
14 - Câmpus Joinville 
15 - Câmpus Lages 
16 - Câmpus Palhoça Bilingue 
17 - Câmpus São Carlos 
18 - Câmpus São José 
19 - Câmpus São Lourenço do Oeste 
20 - Câmpus São Miguel do Oeste 
21 - Câmpus Tubarão 
22 - Câmpus Urupema 
23 - Câmpus Xanxerê 
 
 

Com a referida estrutura demonstrada na figura 1, é possível verificar a 

distribuição dos diversos campi espalhados no Estado de Santa Catarina, pelo quais 

se têm oferecido ensino técnico e tecnológico de qualidade e gratuito. 
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Há também, além dos campi espalhados pelo estado de Santa Catarina, os 

Polos que ofertam cursos de Nível Superior (graduação e pós-graduação) através da 

Educação a Distância (EaD). Os cursos oferecidos ultrapassam a fronteira do estado 

do catarinense, somando um total de 26 polos EaD, sendo três destes em outros 

Estados: Polo Cachoeira do Sul no estado do Rio Grande do Sul, Polo Foz do 

Iguaçu no Paraná e Polo Jales em São Paulo, demonstrado sua distribuição 

geograficamente na ―figura 2‖ dos polos distribuídos no Estado de Santa Catarina. 

 
Figura 2: Mapa representativo da localização dos polos EaD 

Fonte: IFSC (2017b) (adaptado)  

 
1 - Câmpus Canoinhas 
2 - Câmpus Criciúma 
3 - Câmpus Lages 
4 - Câmpus Palhoça Bilingue 
5 - Câmpus São Miguel do Oeste 
6 - Polo Blumenau 
7 - Polo Campos Novos 
8 - Polo Concórdia 
9 - Polo Itapema 
10 - Polo Itapoá 
11 - Polo Otacilio Costa 
12- Polo Palmitos 
13 - Polo Pouso Redondo  
14 - Polo Praia Grande 
15 - Polo Prefeitura Municipal de Caçador 
16 - Polo Prefeitura Municipal de Florianópolis 
17 - Polo Prefeitura Municipal de Joinville 
18 - Polo Prefeitura Municipal de Palhoça 
19 - Polo Prefeitura Municipal de São José 
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20 - Polo Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste 
21 - Polo Prefeitura Municipal de Tubarão 
22 - Polo Prefeitura Municipal de Xanxerê 
23 - Polo Santa Cecília 
 

A rede ―IFSC‖ conforme ilustrado na ―Figura 2‖, demonstra que esta instituição 

de ensino vem ultrapassando seus limites geográficos ―estaduais‖ (abrindo polos 

EaD fora dos campi da própria rede) ultrapassando as barreiras do estado de Santa 

Catarina, como também adaptando a essa nova realidade em propagar ensino 

através da modalidade EaD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 CONHECENDO CAÇADOR-SC 

 

O município de Caçador está localizado no Meio Oeste Catarinense, no Alto 

Vale do Rio do Peixe, ficando a uma distância dos grandes centros cerca 450 km de 

Florianópolis e a 312 quilômetros de Curitiba. Caçador tem uma área territorial de 

984,285 km² e aproximadamente 77.762 mil habitantes, de acordo com o IBGE 

(2017). 

O município de Caçador nasceu após a Guerra do Contestado, estimulado 

pela construção da estrada-de-ferro que liga São Paulo ao Rio Grande do Sul e 

também pela vinda dos imigrantes italianos e, mais tarde, pelos japoneses, árabes, 

alemães e poloneses, e teve sua economia desenvolvida com base na extração e 

industrialização da madeira e no reflorestamento (SEBRAE, 2013, p. 10). 

A cidade de Caçador destaca-se pelo seu potencial industrial, possuindo 

mais de 230 estabelecimentos industriais. Esses empreendimentos produzem 

madeira serrada, celulose, papel/papelão, mobília, e outros derivados, sendo que a 

indústria madeireira no município também visa à exportação e, ainda, merece 

destaque nesse sentido, o setor metal-mecânico, do couro e do calçado, de 

confecções e de plásticos (CAÇADOR, 2017). 

O valor médio de salários mensal dos trabalhadores formais praticados no 

município de Caçador, em 2015, foi de 2,5 salários mínimos colocando-o na posição 

44º de 295 em comparação aos demais municípios de Santa Catarina e na posição 

580º em comparação aos 5570 municípios do Brasil (IBGE, 2017). 

Já, através de dados do IBGE (2017), o município de Caçador possui uma 

proporção de pessoas ocupadas em relação à população total nesse período de 

31,10% que corresponde numericamente em aproximadamente 25.106 

trabalhadores ativos na região. O salário médio mensal final nesse mesmo período 

ficou em torno de 2,5 salários mínimos. 

O Censo Populacional de 2010 no município de Caçador os homens 

representavam 49,52% da população e as mulheres 50,48%. O percentual de 

população urbana era de 91,1%, sendo que a população rural representava apenas 

8,9% da população. Com relação à estrutura etária, os jovens (0 a 19 anos) 

representavam 34,5% da população, os adultos (20 a 59 anos) 56,0% e os idosos 

(60 anos ou mais) 9,5% (SEBRAE, 2013, p. 14-15). 

Entretanto, o município de Caçador se encontra na 897º posição no Ranking 



38 

 

IDHM Municípios 2010, com 0,735, mesmo estando nessa posição vale ressaltar 

que o IDHM deste município é considerado alto, sendo o IDHM Renda de 0,728, 

IDHM Longevidade 0,878 e o IDHM Educação 0,620, contra a 3ª posição do Estado 

de Santa Catarina no Ranking das Unidades da Federação 2010 com 0,774, sendo: 

IDHM Renda 0,773, IDHM Longevidade 0,860 e o IDHM Educação 0,697, lembrando 

que, quanto mais próximo de 1 (um), maior o índice de desenvolvimento humano 

(PNUD, 2016b). 

Quanto à economia do município de Caçador, em 2014 tinha um PIB per 

capita de R$ 36.431,98, ficando no ranking entre os 295 municípios, na posição de 

56º, se comparar com todos os municípios do Brasil, o município de Caçador ficou 

em 493º de 5570º (IBGE, 2017).  

Ao observar Caçador economicamente, é considerado ―Capital Industrial do 

Meio Oeste‖ devido seu forte polo industrial regional. Com isso, é possível ter uma 

boa perspectiva quanto ao mercado de importação e exportação, tendo em vista que 

a balança comercial de Caçador apresentou um saldo positivo de US$ 

140.807.792,00 em 2011. No período compreendido entre 2004 e 2011, obteve-se 

um crescimento nas exportações de 27,6% e das importações de 244,60% 

(SEBRAE, 2013, p. 41). Já no ano de 2014 o município de Caçador continuou 

apresentando em sua balança comercial índices favoráveis com os seguintes 

valores: exportação US$ 247.425.786, importação US$ 96.742.539 gerando um 

saldo de US$ 150.683.247 (FIESC, 2015, p.31). 

Com isso, é notável que a Região do Vale Alto do Rio do Peixe, onde está 

inserido o município de Caçador, possui um grande potencial comercial, como foi 

supracitado nos parágrafos anteriores e, com isso, possibilidades de melhorias no 

desenvolvimento desta região, principalmente na vida das pessoas no que se refere 

ao ensino, proporcionando melhorias nesse sentido, que será comentado no 

decorrer deste estudo. 

 

2.1   O IFSC – CÂMPUS CAÇADOR 

 

Ao conhecer Caçador, comentado no título anterior, foi possível notar que 

nessa região já havia características e potencias que tornaram atrativos, como tam-

bém que se fizeram justificar a instalação da Rede Federal de Educação Profissional 

neste município. Sendo assim, será esclarecida de forma breve, a origem desta insti-



39 

 

tuição, como também os agentes envolvidos para que esse polo educacional se tor-

ne realidade na vida do povo caçadorense.  

Em 27 de dezembro de 2010, foi inaugurado em Caçador/SC a sede física 

do IFSC, com a missão institucional de: ―Promover a inclusão e formar cidadãos, por 

meio da educação profissional, científica e tecnológica, gerando, difundindo e 

aplicando conhecimento e inovação, contribuindo para o desenvolvimento 

socioeconômico e cultural‖ (IFSC, 2016). A vinda do IFSC ao município se fez devido 

a um grande esforço político (na esfera Pública Federal e Municipal), empresarial e 

da comunidade, tendo em vista as perspectivas de crescimento deste polo industrial 

já instalado nesta localidade, como também, necessidades de melhorar as 

perspectivas dos cidadãos no desenvolvimento coletivo desta comunidade. 

O Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC) – 

Câmpus5 Caçador, localizado na Avenida Fahdo Thomé, nº 3000, no Bairro Cham-

pagnat, no município de Caçador, começou a divulgar o início das futuras obras de 

construção física do primeiro bloco através do Professor Paulo Gianesini, que se 

tornou o primeiro Diretor Geral do Câmpus, o qual deu a informação via correio ele-

trônico ―e-mail‖ ao jornal Informe, relatando que as cidades de Caçador e Videira 

iriam ser contempladas com a construção de escolas técnicas federais em seus mu-

nicípios e afirmando também que as obras na cidade de Caçador começariam em 

janeiro de 2010 (BISOTTO, 03 dez. 2009).  

A atuação do IFSC em Caçador, que na época se chamava CEFET-SC6, ini-

ciou em 2006, através de convênio com a prefeitura, e os primeiros cursos ofertados 

tiveram parceria com o Sistema Nacional de Emprego (SINE), pelo qual foi ofertado 

curso na modalidade FIC (Formação Inicial e Continuada) em Costura e Modelagem 

Industrial, ambos com 200 horas de duração, e com 20 vagas ofertadas em cada 

curso.  

                                            
5
 Seguindo a orientação do Ministério da Educação, o IFSC decidiu adotar a grafia ―câmpus‖, tanto no 
singular, quanto no plural, sem o grifo itálico para denominar todas as suas Unidades de Ensino. Tal 
adoção leva em conta a Nota Lexicológica emitida pela professora Dra. Enilde Faulstich, da Universi-
dade de Brasília. Argumenta a professora: "o uso do termo câmpus para o singular e para o plural 
está perfeitamente de acordo com os cânones da gramática moderna, porque: i) a palavra já está 
incorporada ao vernáculo; ii) o acento (circunflexo) em câmpus está no mesmo paradigma de outras 
palavras terminadas em – us; no plural, câmpus mantém o mesmo modelo de vírus, bônus, cí-
trus/citros etc. com marca nos determinantes – os campus, os vírus, os bônus, os citros. Portanto, a 
adoção da palavra câmpus para uso tanto no singular quanto o plural está conforme com o uso gra-
matical do português" (IFSC, 2017a). 

6
 CEFET- Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina 
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Objetivando a buscar mais informações sobre os cursos ―FIC‖ ofertados no 

período compreendido entre 2006 a 2009, foi aplicada a técnica de entrevistas que, 

de acordo com (LAKATOS; MARCONI, 1991, p. 195), é conceituada como: ―Um en-

contro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito 

de determinado assunto, mediante uma conversação de natureza profissional‖, ten-

do como fim a coleta de informações sobre as atividades ocorridas nos períodos su-

pracitados. Diante dessa técnica, foi criado um roteiro com questionário semiestrutu-

rado com perguntas abertas, possibilitando que ao entrevistado ficasse a vontade 

para respondê-las. A flexibilidade possibilita o entrevistador ―explorar áreas nas 

quais existe pouca base para saber quais as perguntas que devem ser feitas ou qual 

maneira de fazê-las‖ (SELLTIZ et al apud ZANELLA, 2009,  p. 115). Logo em segui-

da, agendou-se com Srª Arlete Inês Lemos, no próprio IFSC-Caçador, no dia 

23/06/2017, afim de que pudesse contribuir com informações essenciais ao levanta-

mento histórico desta instituição ―através de um porta-voz, as representações de 

grupos determinados, em condições históricas, socioeconômicas e culturais especí-

ficas‖ (MINAYO apud ZANELLA, 2009, p. 116), tendo em vista que a entrevistada é 

a única servidora do IFSC que esteve contribuindo com a Instituição durante todo 

esse período. Diante disto, foi solicitado que ela pudesse comentar sobre as ativida-

des que ocorram naquela época com relação aos cursos técnicos profissionalizantes 

voltados ao setor de Vestuário.  

Ao ser questionado sobre os cursos profissionalizantes (FIC) ofertados no 

período compreendido entre o ano de 2006 a 2009, Lemos (2017), comentou: 

Esse período foi o pontapé inicial de atuação do atual IFSC no município de 
Caçador/SC, ainda nessa época chamado de CEFET/SC. Esse novo seg-
mento de cursos ofertados pela instituição já em destaque, pôde proporcio-
nar oportunidades e novas perspectivas para os cidadãos, como também 
para o ramo têxtil, que naquele momento necessitada de pessoas capacita-
das para atuarem nesse segmento. 

Com relação aos funcionários que trabalhavam no Curso de Formação Pro-

fissional (FIC), Lemos (2017) destacou a atuação dessa modalidade de curso que 

ocorreu entre o ano de 2006 a 2009. Também comentou sobre a contratação para a 

prestação de serviço como professora, onde se firmou através da prefeitura munici-

pal de Caçador e também sobre a atuação parceira das seguintes instituições: Fede-

ral ―CEFET/SC‖, Municipal ―Prefeitura de Caçador‖ e o terceiro setor ―SINE‖. 

Trabalhei como a única contratada no programa de qualificação profissional 
da época, através do contrato firmado pela Prefeitura do município, esta 
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responsável pelos encargos trabalhistas pelo qual atuei como professora do 
programa de ensino. A parceira que havia era entre a Prefeitura Municipal, 
CEFET/SC e SINE que foi crucial para que esse trabalho existisse e conti-
nuasse na região. Cada órgão parceiro era responsável por uma determina-
da tarefa/compromisso. A prefeitura era encarregada de bancar financeira-
mente o contrato comigo, como também ajudar com algumas despesas na 
compra de materiais e utensílios para a ministração dos cursos. Já a insti-
tuição de ensino ―CEFET/SC‖ era responsável por todo cronograma de en-
sino ―didático-pedagógico‖, decidir o número de vagas ofertadas, organiza-
ção e confecção de diplomas, sendo estas atividades de responsabilidade 
do Professor Paulo Gianesini do Câmpus Jaraguá do Sul, que era o Diretor 
do Câmpus Caçador naquele momento. Já o SINE ficava com a atribuição 
de ceder suas instalações, máquinas e equipamentos para a realização dos 
cursos.  

Com intuito de saber quais os cursos ofertados e como funcionava na prática 

todo o processo de formação, como também o pós-formação (como eram encami-

nhados os formandos para o mercado de trabalho) Lemos (2017) afirmou que os 

cursos ofertados eram o de Modelagem e Costura Industrial. E também disse que 

mesmo sendo a única professora do programa, era responsável por intermediar e 

encaminhar todos os novos profissionais formados para o mercado de trabalho.   

Os cursos ofertados nesse longo período foram os técnicos de Modelagem e Costura Indus-
trial, tendo uma oferta de 20 (vinte) vagas por curso, oportunizando a qualificação total de 40 
(quarenta) estudantes, com aulas nos períodos da tarde e da noite. Havia uma ampla procu-
ra pelos cursos oferecidos, pois existiam grandes perspectivas de empregabilidade com as 
Empresas Daniela Tombini, Viposa, Kaffa, Vairelle, Marpa, Sawaia e também com a pro-
messa de abertura de novos empreendimentos do ramo de confecção de vestuário na regi-
ão. 

Os anúncios e informações sobre a oferta dos cursos de Costura e Modela-

gem Industrial, conforme Arlete, eram feitos através de panfletagem e anúncios via 

rádio local, tendo, após toda divulgação, que realizar a seleção de escolha dos can-

didatos juntamente com o Diretor Paulo Gianesine.  

Os anúncios dos cursos ofertados eram feitos através de panfletos e tam-
bém via rádio, este através da emissora local ―Rádio Caçanjurê‖ que foram 
suficientes para gerar uma grande procura. Tínhamos que selecionar bem 
os alunos que buscavam se qualificar profissionalmente, pois não dávamos 
conta de absorver toda demanda, pois eramos em duas para atender os 
dois cursos ofertados, eu ministrava as aulas ―função de professoras- do-
cente‖ e minha auxiliar ―Zilia Strofazon‖ a quem contratei com meus próprios 
recursos financeiros, tendo em vista o grande trabalho de fazer tudo sozi-
nha. [(...)] Ficava responsável, ao termino dos cursos, em contactar com as 
empresas e atelieres para encaminhar os futuros profissionais no mercado 
de trabalho, tendo sempre uma boa empregabilidade no ramo de vestuário 
local. Importante também salientar muitos desses alunos abriram seu pró-
prio negócio, como atelieres de facção, reformadores de roupa e confecção 

criando suas próprias grifes. 

Havia algumas dificuldades para adquirir matérias primas para os cursos, 

mas sempre as empresas têxteis locais atuavam de forma complementar e ajudado-
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ra, cedendo os materiais que necessitavam, para proporcionar as aulas práticas. 

Também ajudavam dentro de suas possibilidades os alunos dos cursos e a própria 

professora, comenta Lemos (2017): 

Os tecidos e demais matérias primas, eram doados por: algumas empresas 
têxteis de Caçador, Prefeitura Municipal, alunas que compravam retalhos a 
preço de custo na empresa Marpa e também por mim. Importante ressaltar 
que a Empresa Daniela Tombini foi a maior parceira do ramo têxtil para rea-
lização desses cursos, empregando muitas dessas alunas e enviando mate-
riais que proporcionavam boa parte das necessidades de matéria prima nos 
diversos períodos cursais. 

Após quase dois anos sem ofertar os cursos do segmento têxtil, anterior-

mente citado, o Diretor Paulo Gianesini colocou em funcionamento dois cursos de 

costura industrial em Timbó Grande, com intuito de ampliar a oferta de treinamento 

de mão de obra no município, considerando que a empresa Nini Bambini, iria em-

pregar 300 pessoas com inauguração de nova sede, sendo que já havia 122 costu-

reiras em Timbó Grande, e com projetos para aumento considerável. Essa ação 

mostra desde o início a preocupação do gestor na capacitação para os mercados de 

trabalho locais e as oportunidades de melhoramento da qualidade de vida das pes-

soas (PEDROZO, 02 fev. 2011).  

No ano de 2007, emendas parlamentares destinaram o valor de R$ 1 milhão 

de reais para a construção da sede do IFSC, sendo que o início das obras se deu 

em fevereiro de 2010 e a construção do primeiro bloco encerrou-se em outubro do 

mesmo ano (GOMES, 23 set. 2011).  

O terreno, medindo 31.450,78m², onde atualmente está localizado o IFSC-

Caçador, foi uma doação feita pela Prefeitura local que também realizou as obras de 

terraplanagem necessárias para iniciar os trabalhos de construção, tendo em vista 

que a localidade era bastante acidentada. O investimento ficou em torno de R$ 1 

milhão com recursos da época da Senadora Ideli Salvatti (R$ 500 mil) e dos Deputa-

dos Federais, Odacir Zonta (R$ 300 mil) e Claudio Vignatti (R$ 200 mil), (PEDROZO, 

15 fev. 2011). 

O Prefeito Saulo Sperotto relatou que o Instituto Federal foi conquistado 

após diversas reuniões entre o Poder Executivo, Sindicato dos Trabalhadores nas 

Indústrias do Vestuário e Artigos de Couro de Caçador (SITRIVEST), através do 

Presidente Valmor de Paula, bem como através de encontro com a Senadora Ideli 
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Salvatti que foi precursora da implantação dos Institutos de Santa Catarina (FOLHA 

DA CIDADE, 2010). 

Após a construção da sede, realizou-se uma pesquisa de demanda com a fi-

nalidade de saber quais cursos atenderiam as reais necessidades da população lo-

cal.  

Os cursos solicitados foram os técnicos em vestuário, gestão comercial, 
plástico, móveis e edificação. Além desses, houve um pedido por parte dos 
parlamentares para que se oferecesse o curso técnico de costura, visto que 
uma estimativa apontava que 80% das mulheres da região estavam fora do 
mercado de trabalho (GOMES, 2011).  

Paulo Gianesine afirma: 

A falta de qualificação é o grande problema do mercado de trabalho atual-
mente e o ensino profissionalizante gratuito é uma alternativa para que pos-
samos solucionar essa problemática. O IFSC se torna realidade em Caça-
dor por que teve o envolvimento coletivo, seja por parte do poder Público 
Municipal, de Representantes de Entidades ou Empresarial. Por isso, nada 
mais justo que nessa primeira aula, eles (os apoiadores), juntamente com 
os nossos alunos e professores, sejam os convidados especiais (PEDRO-
ZO, 15 fev. 2011). 

Para o Prefeito Saulo, ―os maiores beneficiados são os caçadorenses, os 

quais terão uma nova ferramenta na busca pela qualificação profissional‖. Em segui-

da Sperrotto (PEDROZO, 15 fev. 2011), aproveitou a oportunidade para explanar o 

seguinte: 

Sabemos que o mercado de trabalho esta cada vez mais exigente e a evo-
lução tecnológica faz com que a esta busca seja constante. Com isso, esse 
tipo de iniciativa, que resultou na vinda do Instituto para Caçador, resultará 
em pessoas qualificadas e com novas oportunidades de emprego.  

Na data de 26 de fevereiro de 2010, o prefeito de Caçador, Saulo Sperotto, 

acompanhado de secretário municipal, esteve visitando as obras do primeiro bloco, 

que possuiria cerca de 621,83 m² em construção, sendo que este terreno foi doado 

pela Prefeitura de Caçador, conforme segue a ―Figura 1‖, capturada no dia 07 de 

janeiro de 2014.  

Na mesma visita, comentada no parágrafo anterior, Paulo Gianesini, Diretor 

Geral do Câmpus em construção, destacou: ―entrevistamos 500 pessoas entre estu-

dantes, profissionais liberais, desempregados e empresários, para identificar a ne-

cessidade. Desta forma, foram escolhidos os cursos de Vestuário, Plástico, Móveis, 

Edificações e Gestão Empresarial‖. Ainda relata que a expectativa é ter no Instituto 

cerca de 1.200 alunos quando 5 cursos estiverem em funcionamento. Também res-

salta que o Instituto Federal atua em Caçador desde 2007 que gerou mais de 640 
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empregos na região, em parcerias com a Prefeitura, Associação das Pequenas Em-

presas do Alto Vale do Contestado (AMPE) e Governo do Estado. (FOLHA DA CI-

DADE, 01 mar. 2010). 

 

Figura 3: Foto aérea do Bloco I concluído do IFSC-Caçador 

 

Fonte: (VAZ, 2014) 

 

O câmpus foi projetado para atender a microrregião com cerca de 250 mil 

habitantes, que compreende os seguintes municípios: Arroio Trinta, Calmon, Frai-

burgo, Frei Rogério, Ibiam, Ibicaré, Lebon Régis, Macieira, Matos Costa, Monte Car-

lo, Pinheiro Preto, Porto União, Rio das Antas, Salto Veloso, Tangará, Timbó Gran-

de, Treze Tílias e Videira e ofertará cursos técnicos profissionalizantes nas modali-

dades concomitante e subsequente (FOLHA DA CIDADE, p. 08, 28 out. 2010). 

A Reitora do IFSC, Marica Clara Kaschny, no dia 13/05/2013, esteve no 

Câmpus Caçador juntamente com Albertinho Della Giustina, diretor do câmpus na 

época, com intuito de divulgar sobre os novos investimentos que abrangeu a cons-

trução do bloco 2, com cerca de 4 000m², onde teria os seguintes pavimentos (tér-

reo, 1, 2 e 3 andares). O diretor Albertinho comenta: ―Com o aumento de nossa es-

trutura, podemos ofertar novos cursos técnicos e iniciar a oferta de cursos de gradu-

ação. Além disso, a construção do novo bloco irá facilitar muito o andamento das 
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aulas e melhorar ainda nossa qualidade de ensino‖ comemora (ALMEIDA, 2013, p. 

09). 

Através de um abaixo-assinado, os alunos do curso técnico em Plástico e 

Vestuário do IFSC solicitaram linhas de ônibus nos horários de entrada e saída das 

aulas, nos períodos vespertino e noturno, e o documento foi entregue ao vereador 

Valmor de Paula que fez a apresentação em sessão ordinária na Câmara de Verea-

dores. Após a indicação, a prefeitura estabeleceu o prazo de 20 dias para a empresa 

Autocoletivo resolver a falta de linha de ônibus para atender o solicitado pela classe 

discente (FOLHA DA CIDADE, p. 05, 17 maio 2013). 

O primeiro curso Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técni-

co e Emprego) foi iniciado dia 15/06/2013 onde se ofertaram o curso de Costureiro, 

que acontecia todos os sábados, das 08h às 17h30 no PET (Parque Empresarial 

Tecnológico) localizado na Rua Brasília N°1011, Bairro São Cristóvão, Caçador e 

deu início com 20 alunos matriculados (FOLHA CIDADE, 18 jun. 2013). 

Através de parcerias na região, foi possível ministrar curso de Auxiliar para a 

Indústria de Plástico dentro do Presídio Regional, curso que tinha uma duração de 

160 horas, em que se buscou incentivar a reinserção de detentos no mercado de 

trabalho depois de terem suas penas cumpridas (FOLHA DA CIDADE, p. 05, 01 ago. 

2013). 

A publicação no jornal (FOLHA DA CIDADE 30 ago.2013) relata que foram 

aprovados dois novos cursos que terão início no primeiro semestre de 2014, sendo 

os cursos; Técnico em Administração e Informática. O curso de Administração teria 

duração de dois semestres e 800 horas de carga horaria; já o curso de Informática 

teria três semestres. 

As obras de ampliações para a criação do Bloco II do IFSC do Câmpus Ca-

çador deram início em agosto de 2013 e em ritmo acelerado. Terá um custo de in-

vestimento de R$ 7 milhões. O novo prédio terá 20 salas de aula, auditório, laborató-

rios para aulas técnicas na Área de Plástico, além de espaço para Departamento 

Administrativo (FOLHA DA CIDADE, 26 out. 2013). Em seguida, segue a ―Figura 4‖, 

datada do dia 07 de fevereiro de 2014, onde a obra encontra-se já em estágio bem 

adiantado com toda parte estrutural praticamente levantada, faltando ainda nessa 
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época, os devidos acabamentos da conclusão da obra, pelo qual se prolongou até 

meados de março de 2015 com a inauguração do câmpus.   

 

Figura 4: Foto da Construção do Bloco II do IFSC-Caçador 

 

Fonte: (Vaz, 2014) 
 

 Já na ―Figura 5‖ é possível observar todo o projeto estrutural reunindo os dois 

blocos, e esboçando como ficaria o projeto arquitetônico do IFSC- Caçador. 
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Figura 5: Foto aérea da Construção do Bloco II do IFSC-Caçador 

 

Fonte: (VAZ, 2014) 
 

Sobre a inauguração do Bloco II, Luiz Alberto Vicari, Chefe do Departamento 

de Pesquisa e Extensão (DEPE), comenta que teve 4.192,97 m² de construção e 

com a nova estrutura diz ―a partir do próximo mês, estarão abertas as inscrições pa-

ra o curso técnico em Recursos Humanos, que será oferecido no próximo semestre‖. 

Também relatou o seguinte ―o IFSC irá oferecer em 2016 os cursos técnicos em Ele-

tromecânica, superior em Engenharia de Produção, Tecnologia em Gestão em TI, 

Técnico Integrado em Administração e Informática‖ relatou (FOLHA DA CIDADE, 19 

mar. 2015). 

As figuras ―6‖ e ―7‖ mostram a atual estrutura do IFSC-Caçador, localizado 

em um terreno urbano de 31.450,78m², e com uma área física estrutural constituída 

por dois blocos, sendo o Bloco I inaugurado dia 27 de dezembro de 2010, no 

período Presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, tendo o Reitor do IFSC Consuelo 

Aparecida Sielski Santos e Diretor do Câmpus em questão Paulo Gianesini. Já a 

inauguração do Bloco II ocorreu dia 19 março de 2015, tendo como Presidente da 

República Dilma Vana Roussef, a Reitora do IFSC Maria Clara Kaschny Schneider e 

Diretor do Câmpus Caçador Albertinho Della Giustina. A construção possui em sua 

totalidade 4.814,80m² de área coberta, proporcionando uma ampla estrutura capaz 

de atender as perspectivas de ensino em andamento.  
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Figura 6: Atual estrutura do resultado das construções do Bloco I e II do 

IFSC-Caçador 

 

 

Figura 7: Visão ampla da atual estrutura do IFSC-Caçador 

 

 

O IFSC tem tido boa participação no meio social onde está inserido, seja ela 

na propagação do ensino, como também nos diversos eventos culturais, e até 

mesmo filantrópicos, ao longo de seu surgimento, conforme segue: Amostras 

Culturais Haitianas, Semana do Contestado, Cinema Infantil 15 outubro 2015, 
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Amigos dos Haitianos, Mês da Saúde, Português e Língua Estrangeira, Outubro 

Rosa, Semana do Empreendedorismo, Fórum das Juventudes, Piquenique da 

Leitura no Parque Central de Caçador, Ação ―Jingle Bell do IFSC‖ na Casa Lar, 

Oficina de Teatro, Dia do Desafio, Jogos de Integração, Semana do Meio Ambiente, 

entre outros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 FATORES QUE INCENTIVARAM A PROPAGAÇÃO DOS CURSOS TÉCNICOS 

PROFISSIONALIZANTES NO PAÍS 

 

As mudanças no cenário brasileiro ocorridas na década de 1930, fim do 

predomínio das oligarquias paulistas e mineiras, como também a Revolução dessa 

época, trouxeram consigo o crescimento industrial contínuo, expandindo e sendo 

marcante nesse período. Não deixando de ressaltar também que o Brasil urbano 

conheceu novas formas de valorização do trabalho, por meio da regularização social 

e trabalhista do Governo Vargas. A crise de 1929 provocou uma queda industrial na 

economia brasileira, mas a partir de 1933, verificou-se o início da recuperação do 

setor da produção industrial a partir do seu crescimento (FONSECA, 1989).  

Singer (1984, p. 218), comenta o seguinte: 

a grande mudança que se deu, após 1930, foi que o poder passou a dar 
máxima prioridade ao desenvolvimento do mercado interno, ao crescimento 
‗para dentro‘, adotando uma estratégia em que a industrialização aparece 
como instrumento para tornar a economia nacional o menos dependente 
possível do mercado mundial. 

O Estado teve um papel crucial na industrialização, sendo o principal agente 

do processo, seja no planejamento, seja no investimento. A sua atuação ―Estado‖ 

consistia na implantação do setor de bens de produção, a fim de que o processo de 

substituição de importações fosse coroado de êxito. Mesmo com disposição de 

pouco capital para investir em todos os setores da indústria de base e dependesse 

em alguns deles da importação, teve a participação e apoio do empresário nacional. 

Com essa atuação do Estado, o mesmo passa a ser e ter uma fundamental 

importância no segmento industrial daquele tempo. 

 A medida que o desenvolvimento industrial ganhava espaço na década de 

1930 ocorreu simultaneamente a expansão no ensino industrial, tanto no número de 

matrículas, quanto no número de unidades escolares.  

Machado (1982, p. 38) constata: 

uma modificação na participação do ensino industrial de 7,4% para 14,0%, 
no conjunto do ensino médio, o que equivale a um crescimento de 335% 
entre 1935 e 1945. Neste sentido, o crescimento das matrículas no ensino 
industrial ultrapassa em muito a média geral de crescimento das matrículas 
no ensino médio, que foi de 129% no mesmo período. 

Todo o crescimento do ensino industrial se obteve conforme a necessidade 
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momentânea de suprir a crescente demanda por trabalhadores mais qualificados no 

âmbito do setor secundário da economia. Célio da Cunha (1977, p. 55) destaca que 

―a conjuntura econômica decorrente da segunda guerra mundial criou condições 

para a organização do ensino técnico industrial, através do aumento provável da 

demanda de técnicos‖, enumerando diversas razões para este crescimento: o 

aumento da produção industrial, o crescimento da oferta de empregos; o uso 

racional da mão-de-obra qualificada; e a necessidade de substituição de técnicos 

importados. 

A segmentação do mercado de trabalho foi gerada devido ao processo de 

desenvolvimento industrial pelo qual o País passou a partir de 1930, levando assim 

à hierarquização do trabalho e à necessidade de colaboradores com uma formação 

técnica científica, com o objetivo de aumentar a produtividade. Há uma insistência na 

necessidade do técnico, neste caso definido como trabalhador com uma ―função 

específica na empresa ou entidade em que trabalha‖ (CUNHA, 2000, p. 112). Tome-

se como referência a resolução n. 51, de 25 de julho de 1946, do Conselho Federal 

de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CFEA), pelo qual regulamentou a profissão 

de técnico industrial e estabeleceu suas atribuições: 

conduzir trabalhos de sua especialidade, projetados e dirigidos por 
profissionais legalmente habilitados (de nível superior); projetar e dirigir 
trabalhos que não exigissem a responsabilidade de um engenheiro, desde 
que obtivessem autorização prévia do Conselho Regional de Engenharia; 
exercer a função de desenhista, na sua especialidade; projetar e dirigir 
trabalhos de sua especialidade em pontos do território nacional onde não 
houvesse engenheiros; exercer as funções de Auxiliar de Engenheiros nas 
repartições públicas, independentemente de prova de habilitação (CUNHA, 

2000, p. 116).  

Em relação ao comentário supracitado, Cunha enfatiza que os técnicos não 

passariam de meros auxiliares de engenheiros. A indústria brasileira era carente de 

profissionais mais especializados e tratava-se de concentrar esforços para formá-los 

de acordo com os parâmetros enumerados acima (CUNHA, 2000). Nesta mesma 

perspectiva em que toda preocupação que havia na formação técnica 

profissionalizante em suprir a demanda existente naquela época, também havia uma 

grande preocupação com a preparação física dos estudantes. Bassoi (1944, p. 14), 

destaca que:  

Nas escolas profissionais, merece a educação física especial atenção. Daí 
sairão os futuros operários técnicos especializados, que irão dar maior 
impulso às indústrias do país. Para isso é preciso que eles estejam técnica 
e fisicamente preparados, a fim de dar o máximo de rendimento com o 
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mínimo possível de dispêndio e energia. Nas escolas industriais, a 
educação física tem por fim, assegurar e melhorar a saúde do futuro 
profissional, desenvolvendo e aprimorando as qualidades físicas, e 
estimulando o funcionamento dos órgãos. Visa ainda desenvolver, de 
maneira toda especial, certas qualidades físicas inerentes à profissão 
escolhida, para um maior rendimento do seu trabalho. 

Com os diversos relatos sobre o surgimento do Ensino Técnico 

Profissionalizantes no País, é possível entender que a sua criação teve como maior 

foco a preparação técnica profissionalizante/física do trabalhador, com intuito de 

cobrir as lacunas demandadas pelo grande crescimento industrial da época, sendo 

assim uma prioridade do Estado para alcançar o desenvolvimento do País no 

contexto industrial daquele momento. 

 

3.1 A ORIGEM DOS CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES  

 

Com o passar do tempo, a educação profissional reuniu uma pluralidade de 

significados e designações a partir das alterações e transformações que incidiram no 

ensino técnico profissionalizante no decorrer do tempo da relação entre educação e 

trabalho.  

Para Berger Filho (1999, p. 2), a educação profissional é vista como: 

Complementar à educação básica, portanto a ela articulada, mas podendo 
ser desenvolvida em diferentes níveis, para jovens e adultos com 
escolaridade diversa. A educação profissional tem como objetivos não só a 
formação de técnicos de nível médio, mas a qualificação, a requalificação, a 
reprofissionalização para trabalhadores com qualquer escolaridade, a 
atualização tecnológica permanente e a habilitação nos níveis médio e 
superior. A educação profissional deve levar ao permanente 
desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. 

Já Coelho (2002, p. 6) destaca a relação profissional de sua 

contemporaneidade da seguinte forma: 

Propagam-se termos como formação profissional, (re)qualificação 
profissional, empregabilidade, aquisição de competências, treinamento, 
ensino técnico-profissionalizante e educação corporativa, sem precisar os 
pontos em comum e as diferenças entre esses e a educação profissional. 
[...] Indubitavelmente, o conceito de educação profissional- em sua 
extensão, concepção e provisão - modifica-se com as transformações 
econômicas, políticas e sociais em curso, tais como a globalização, a 
reforma do Estado, a democratização da sociedade, além dos paradigmas 
tecnológicos, organizacionais e trabalhistas emergentes.  

De acordo com Almeida (2010b, p. 28-9), o conceito de qualificação 

profissional foi empregado principalmente a partir do período entre 1950 e 1960 com 

o alvo de estruturar a formação escolar às demandas de mão de obra, ou seja, como 
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ocorrido no mundo, o Brasil também teve que se enquadrar nessa nova realidade e 

visão, preparando mão de obra qualificada para encarar as demandas do mercado 

de trabalho, baseado na teoria do capital humano. Todo o planejamento, no que se 

referia à qualificação profissional, era fixado em conformidade com as metas 

produtivas de determinado setor da atividade econômica, adaptando-se às eventuais 

novidades de mercado. 

Côrtes Neri (2014) define a educação profissional de forma simples e 

sucinta, da seguinte forma: ―o conjunto de atividades educativas para formação ou 

aperfeiçoamento profissional‖ e também define e segmentaliza a educação 

profissional em três maneiras distintas: qualificação profissional, técnico de nível 

médio e graduação tecnológica conforme segue: 

Os cursos de qualificação profissional (chamados de cursos de formação 
inicial e continuada ou cursos básicos) são quaisquer cursos de formação 
para o exercício de uma atividade profissional. Podem ser ofertados em 
escola ou outro tipo de instituição, como igreja, ONG, sindicato, associação 
etc. Esses cursos têm duração variável, conferem certificado de 
participação, podem ser oferecidos em todos os níveis de escolaridade e, 
dependendo do tipo, são realizados sem exigência de escolarização. 
Propõem-se a qualificar o profissional para o trabalho, sem o objetivo de 
aumentar o seu nível de escolaridade. São exemplos de cursos de 
qualificação profissional: informática; idioma; corte e costura; culinária; 
massagem terapêutica; secretariado; manicure; pedicure; cabeleireiro; 
garçom; cozinheiro; guia turístico; pedreiro; decoração de bolos; 
maquiagem; instrumentador cirúrgico etc. 
O curso técnico de nível médio é realizado de forma integrada ao ensino 
médio ou após a sua conclusão. Esse tipo de curso é regido por legislação 
própria e diretriz curricular específica, só podendo ser ministrado por escola 
devidamente credenciada pelo poder público. Confere diploma de técnico. 
O curso superior de graduação tecnológica, como nível universitário, tem 
ingresso via processo seletivo e a conclusão do ensino médio como pré-
requisito. Focado em uma determinada área profissional, responde às 
demandas do mundo do trabalho e do desenvolvimento tecnológico. Esse 
tipo de curso é regido por legislação própria e diretriz curricular específica, 
só podendo ser ministrado por escola devidamente credenciada pelo poder 
público. Confere diploma de tecnólogo. 

Segundo Coelho (2002, p. 40), houve, durante o século XX, cinco projetos 

distintos quanto à educação profissionalizante no Brasil: 

a) o ensino profissional de "artes e ofícios" da Primeira República, o qual 
visava o assistencialismo e, simultaneamente, preparava uma mão-de-
obra para o artesanato:  

b) a institucionalização do ensino industrial, posta em marcha a partir do 
Processo de Substituição de Importações (1930-1964); 

c) a profissionalização do ensino médio e a extensão da educação 
profissional para o ensino superior pós-64, orientada pelo "estilo 
economicista"; 

d) a expansão quantitativa, mas desordenada e defasada da educação 
profissional (1985-1996); e 

e) a Reforma da Educação Profissional pós-LDB, em desenvolvimento e sob 
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veemente e polêmico debate. 

Com todas as ênfases dadas aos diversos períodos históricos no que tange 

à educação profissionalizante, é possível perceber que em cada época em destaque 

havia uma prioridade e um foco bem determinado na visão dos gestores. Todas 

essas maneiras de olhar o referido ensino foram cruciais para que hoje tivéssemos a 

diversidade de ofertas aos vários segmentos de formação, e estas experiências, que 

tiveram erros e acertos, que contribuíram para a nossa atual conjuntura. 

Atualmente, tomando como referência a Resolução CNE/CEB n° 06, de 20 

de setembro de 2012, no Art. 2º, há uma linha de atuação bem determinada: 

Art. 2º A Educação Profissional e Tecnológica, nos termos da Lei nº 9.394/96 
(LDB), alterada pela Lei nº 11.741/2008, abrange os cursos de:  
I - formação inicial e continuada ou qualificação profissional; 
II - Educação Profissional Técnica de Nível Médio; 
III - Educação Profissional Tecnológica, de graduação e de pós-graduação. 
Parágrafo único. As instituições de Educação Profissional e Tecnológica, 
além de seus cursos regulares, oferecerão cursos de formação inicial e 
continuada ou qualificação profissional para o trabalho, entre os quais estão 
incluídos os cursos especiais, abertos à comunidade, condicionando-se a 
matrícula à capacidade de aproveitamento dos educandos e não 
necessariamente aos correspondentes níveis de escolaridade. 

Suas peculiaridades contidas nos incisos I, II e III serão detalhadas no 

capítulo mais adiante, onde se abordará as especificidades dos cursos ofertados no 

Câmpus Caçador, com suas respectivas trajetórias. 

Também é relevante conhecer a visão posta de forma doutrinária sobre a 

finalidade do segmento de formação profissionalizante citado no Art. 5° da 

Resolução CNE/CEB n° 06, de 20 de setembro de 2012: 

Os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio têm por 
finalidade proporcionar ao estudante conhecimentos, saberes e 
competências profissionais necessários ao exercício profissional e da 
cidadania, com base nos fundamentos científico-tecnológicos, sócio-
históricos e culturais. 

Deste modo, é possível compreender que, na visão do Estado, essas 

instituições de ensino atuam como proporcionadores de oportunidades aos cidadãos 

que estão atuando no mercado de trabalho, ou seja, uma ―oportunidade de 

aperfeiçoamento‖, como também uma chance para os que carecem se qualificar e 

serem incluídos no mercado de trabalho, tornando seu currículo mais abrangente e 

relevante. 
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3.2  A IMPORTÂNCIA DOS CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES  

 

Todas as políticas profissionalizantes são, desde seu início, influenciadas por 

fatores econômicos, sociais e culturais de determinado segmento da sociedade 

brasileira. E o Estado sempre atuando como um gerador de oportunidades, 

ofertando cursos que qualificam e produzem melhores condições aos cidadãos para 

serem inseridos no mercado de trabalho, seja em nível estadual, local ou nacional, 

com essa ação de preencher a carência de mão de obra qualificada no próprio 

mercado, atende a demanda da região e, em contrapartida gera, com essas ações, 

o desenvolvimento esperado.  

Também é de grande valia ressaltar que essa qualificação eleva o nível de 

escolaridade dos estudantes e, com isso, há uma possível influência de melhora do 

índice de Desenvolvimento Humano, seja este a nível municipal (IDH-M) ou 

estadual. A formação técnica profissionalizante é capaz de influenciar no IDH-M em 

todos os aspectos: renda, escolaridade e de forma indireta na longevidade dos 

cidadãos.  

Conforme comenta Veiga (2010, p, 88): 

O principal defeito do IDH é que ele resulta da média aritmética dos três 
índices mais específicos que captam renda, escolaridade e longevidade. 
Mesmo que se considere inevitável a ausência de outras dimensões do 
desenvolvimento para as quais ainda não há disponibilidade de 
indicadores tão cômodos – como a ambiental, a cívica ou a cultural-, é 
duvidoso que seja essa média aritmética a que melhor revele o grau de 
desenvolvimento atingido por uma determinada coletividade. Ao contrário, 
é mais razoável supor que o cerne da questão esteja justamente no 
possível descompasso entre o nível de renda obtido por determinada 
comunidade e o padrão social que conseguiu atingir, mesmo que revelado 
apenas pela escolaridade e longevidade. 

Um grande desafio na atualidade é atender as características do perfil 

profissional solicitado na atual conjuntura econômica, tendo em vista que são cada 

vez mais complexas e específicas as qualificações exigidas nas diversas áreas de 

trabalho. Neste sentido, cria-se uma visão mais ampla da educação profissional, 

deixando de ser apenas um instrumento assistencialista governamental ou linear 

justamente às demandas do mercado de trabalho, mas, sim, como importante 

estratégia para que os cidadãos possam ter acesso à conquista científica e 

tecnológica da sociedade, sendo que esta formação técnica tecnológica deverá 

formar profissionais capacitados para ir mais além do que um executor de um 
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conjunto de tarefas. 

Tendo em vista que a qualificação técnica profissional é algo crucial, não 

apenas para o cidadão alcançar seu espaço no mercado de trabalho, como também 

para os diversos segmentos comerciais, pois com as habilidades e conhecimentos 

necessários, o colaborador prestará um serviço de melhor qualidade que refletirá no 

seu campo de atuação, bem como esse conhecimento é capaz de abrir um leque de 

oportunidades no ramo de atuação. Ser tecnicamente qualificado, ou seja, ter suas 

habilidades aprimoradas e especializando-se em uma determinada área, espera-se 

uma melhor execução nas suas atribuições laborais. 

À medida que há pessoas tecnicamente qualificadas para o mercado de 

trabalho, é possível que esses profissionais realizem aprimoramentos e façam 

melhorarias inovadoras que facilitam a realização de tarefas no cotidiano laboral, 

seja na confecção de um determinado produto ou até mesmo na prestação de 

serviço com melhor qualidade. A inovação é de fundamental importância no 

desenvolvimento social, pois ―o novo‖, seja ele na confecção ou aperfeiçoamento de 

algum produto ou da maneira da prestação de um serviço, é capaz de melhorar de 

forma real a qualidade de vida de uma comunidade. Mas para inovar e poder realizar 

essa novidade de mercado, é necessário a junção de combinações que são capazes 

de influenciar na economia, sendo ―produzir outras coisas, ou as mesmas coisas 

com método diferente, significa combinar diferentemente esses materiais e forças‖ 

(SCHUMPETER, 1997, p. 76). 

Schumpeter (1997, p. 77-78) também defende que o desenvolvimento 

acontece quando há entre os cinco casos abordados a seguir: 

1) Introdução de um novo bem — ou seja, um bem com que os 
consumidores ainda não estiverem familiarizados — ou de uma nova 
qualidade de um bem. 2) Introdução de um novo método de produção, ou 
seja, um método que ainda não tenha sido testado pela experiência no ramo 
próprio da indústria de transformação, que de modo algum precisa ser 
baseada numa descoberta cientificamente nova, e pode consistir também 
em nova maneira de manejar comercialmente uma mercadoria. 3) Abertura 
de um novo mercado, ou seja, de um mercado em que o ramo particular da 
indústria de transformação do país em questão não tenha ainda entrado, 
quer esse mercado tenha existido antes, quer não. 4) Conquista de uma 
nova fonte de oferta de matérias-primas ou de bens semimanufaturados, 
mais uma vez independentemente do fato de que essa fonte já existia ou 
teve que ser criada. 5) Estabelecimento de uma nova organização de 
qualquer indústria, como a criação de uma posição de monopólio (por 
exemplo, pela trustificação) ou a fragmentação de uma posição de 
monopólio. 

Com isso, na visão inovadora supracitada pelo autor, torna-se necessário 
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investimento na qualificação dos funcionários, pois através do aperfeiçoamento 

técnico e intelectual do indivíduo é possível nascer ideias inovadoras e soluções 

para os desafios encontrados na produção e no modo de fazer algo que tenha 

melhor qualidade do que o oferecido no mercado, tornando-se algo de grande valia 

para o empregador, ou empresário, quanto para o colaborador. 

Com relação à educação profissional, Carvalho (2011, p. 17-18) cita que: 

No Brasil, as diretrizes curriculares para a Educação Profissional de Nível 
técnico, instituídas pelo Parecer da Câmara de Educação Básica do 
Conselho Nacional de Educação Nº 166/99, define a competência 
profissional como a capacidade de articular, mobilizar e colocar em ação 
valores, conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho 
eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho.  

Tendo em vista a grande importância da qualificação técnica profissional, há 

Estados que, em seu plano de direção governamental, implantaram normas que 

referenciam a qualificação técnica profissional como lei autorizando tal ação, 

conforme a carta de Rondônia, de 1989: ―Art 195- Estado está autorizado a criar 

escolas técnicas, agrotécnicas e industriais, atendendo às necessidades regionais 

de desenvolvimento‖ (MACHADO, 2012). 

De acordo com as análises de (GALBRAITH, 1982), alguns fatores são 

cruciais e capazes de gerar desenvolvimento da sociedade pós-industrial: o avanço 

com as inovações tecnológicas para haver mudanças significativas na economia, e 

na forma de organização empresarial, com o surgimento das ―companhias 

amadurecidas‖, sendo estas companhias detentoras de perspectivas e objetivos que 

iam além de resultados financeiros (lucro) como planejar e ter profissionais 

habilidosos e qualificados nas suas tarefas cotidianas.        

A qualificação profissional é de extrema importância, mas incapaz de fazer 

por si só o desenvolvimento social, a geração de oportunidades de emprego, nem 

mesmo fazer justiça social, contudo, é essencial e indispensável que haja políticas 

públicas que visem a esses propósitos. A agregação de valor ao trabalho, a 

possibilidade de elevação de renda, manter-se no trabalho, ter mais qualidade nos 

seus produtos e serviços, ter mais competitividade de mercado, são atualmente 

correlacionados e condicionantes ao indivíduo possuidor de qualificação profissional. 

Esse aluno, ou trabalhador, ao adquirir as competências e habilidades mínimas para 

viver numa sociedade em que o desenvolvimento das forças produtivas que está em 

constante transformação, devido aos avanços tecnológicos juntamente com as 
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exigências de mercado, reforça sua permanência laboral em uma determinada área 

de conhecimento.   

O desenvolvimento, segundo Grabowski (2007), não se resume somente ao 

crescimento econômico, mas implica melhorias nas condições e qualidade de vida 

de seus cidadãos, na redução das desigualdades sociais e regionais, superando a 

exclusão, a miséria material e intelectual, a pobreza e a opressão. 

As exigências motivadas pelas transformações mercadológicas têm-se 

vinculado à educação, escola, produção e trabalho pelas quais foram sobrepostas 

de forma comum quando referem-se à demanda de qualificação, demandas de 

valores, saberes, competências e subjetividades que são exigidas ao trabalhador no 

decorrer das mudanças (ARROYO, 1998, p.152). 

É de grande relevância olhar a formação técnica profissionalizante do ponto 

de vista mercadológico, tendo como objetivo suprir a demanda do quadro de 

funcionários com habilidades específicas e capazes de realizar um trabalho de 

qualidade num determinado segmento. Quando se é colocado o ensino 

profissionalizante com tendências ou parâmetros de sustentabilidade e 

racionalidade, na conjuntura educacional brasileira e seus paradigmas, é possível 

perceber as deficiências nos diversos ramos socioeconômicos e ideológicos na 

educação profissional, tendo em vista o pouco preparo na formação da força laboral. 

Presentemente, qualidade total é muito importante para que se possa 

manter um determinado produto ou prestação de serviços no comércio, sendo 

crucial a estratégia que permite simultaneamente melhorar a qualidade do produto e 

do processo, maximizar o uso de máquinas, equipamentos, materiais e instalações, 

mas para que isso ocorra, são necessárias pessoas com habilidade profissional, que 

participem ativamente e que também busquem dentro do tempo necessário 

acompanhar mudanças tecnológicas através de cursos e treinamentos. Esse 

incentivo de qualificação deve ocorrer tanto pelo interesse dos empresários, como 

também do próprio cidadão que busca se manter no mercado de trabalho, pois todo 

aperfeiçoamento humano reflete num melhor produto final e consequentemente 

numa maior geração de lucro. 

O Ministro da Educação afirmou num discurso oficial sobre a implantação de 

políticas educacionais e de profissionalização da força de trabalho nacional, 

colocando assim em pauta o processo de escolarização e a formação profissional 
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como base os interesses econômicos e políticos vigentes. 

[...] Educação, Ciência e Tecnologia e Inovação entram como eixos estruturantes 
para que a gente pense a crise para além da conjuntura. Para ganhar 
competitividade, o Brasil precisa aprender a fazer mais e melhor porque a crise 
exige mais educação. Esse é o diferencial em relação aos países que estão 
adotando um regime ortodoxo, com desemprego, arrocho de salários, cortes na 
demanda agregada. Nós estamos mantendo a demanda agregada, estimulando 
o investimento, mas nós precisamos ganhar competitividade, e a educação é um 
elemento fundamental (MERCADANTE, 2012, p. 4). 

Em alguns casos de oferta de cursos técnicos profissionalizantes, estão 

associados diretamente com ensino médio ―nos casos das ofertas concomitante e 

integrado ao ensino médio‖ pelo qual se articulam entre si, capazes de gerar uma 

maior compreensão da realizada com o ensino profissionalizante. Igualmente 

possibilita ao educando o sentido e a força produtiva como ponto de partida da 

compreensão do conhecimento científico transformado em práticas, técnicas e 

procedimentos que contribuirão para uma atuação dinâmica, consciente e crítica da 

atual realidade que a sociedade lhe proporciona. 

 

3.3 IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONALIZANTE PARA 

CAÇADOR  

 

Como foi abordado anteriormente no capítulo 2 deste trabalho, sobre o 

histórico local, é notório que Caçador é um município possuidor de um extenso polo 

industrial, sendo considerada a ―Capital Industrial do Meio Oeste‖. Esse renome se 

dá à grande propulsão industrial que vem sendo demonstrada através dos bons 

desempenhos produtivo e econômico da região em questão. Tendo uma diversidade 

produtiva admirável, que vem desde suas próprias florestas pela extração de vegetal 

para os variados ramos do setor madeireiro e de celulose, como também na 

indústria de produção metal mecânica, plástica, couro/calçadista e confecções. 

Também há, dentre tantos meios de produção já citados, a cultura do tomate, que se 

destaca nesse segmento, além da uva, vinho, pêssego, pimentão e milho. 

Como a industrial é um dos setores que beneficia a economia local, por 

influenciar a balança comercial ―importações e exportações‖, como também é um 

dos meios favorecedores para o desenvolvimento social da região. Com isso torna-

se necessário de que seja investido maciçamente no Ensino Profissionalizante 

Técnico (EPT) com intuito que as pessoas desta comunidade local possam 

acompanhar o desenvolvimento tecnológico local e também se atualizar, melhor 
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entender e gerar novas oportunidades no mercado de trabalho para os cidadãos.  

Os impactos produzidos pelas mudanças tecnológicas são estruturados 

pelas novas técnicas pelas quais racionalizam o processo produtivo e fazem gerar  

verticalização, ampliação das tarefas, maior autonomia e responsabilidade ―que vai 

além do simples domínio de habilidades motoras e disposição para cumprir ordens, 

incluindo, também ampla formação geral e sólida base tecnológica. Não basta mais 

que o trabalhador saiba ‗fazer‘; é preciso também ‗conhecer‘ e, acima de tudo, ‗saber 

aprender‘ (VOGEL; YANNOULAS, 2001, p. 129)‖. Os postos de trabalho não se 

extinguem, necessariamente, mas formam exigências de pessoas mais qualificadas 

que devem ter o preparo necessário para manter os padrões elevados da prestação 

de serviços ou oferta de produtos no mercado cada vez mais exigentes. 

Para Schwartzman (2005, p 07.), 

Na perspectiva do planejamento, caberia aos governos antever as 
necessidades de qualificação profissional de médio e longo prazo, e 
desenvolver sistemas educativos que pudessem formar as pessoas nas 
diferentes profissões e qualificações requeridas. 

 Com isso, torna-se muito importante que o ensino técnico profissionalizante 

seja enfatizado e visto de forma holisticamente no Município de Caçador, tendo em 

vista ser proporcionador no aperfeiçoamento de novos métodos de trabalho, como, 

também, capaz de gerar oportunidade e inclusão nessa localidade, sendo assim 

crucial para o desenvolvimento regional, servindo também como meio para a 

melhoria na vida de seus cidadãos. 

 

3.4 TIPO DE CURSOS OFERTADOS NO IFSC-CÂMPUS CAÇADOR E SEU 

RESPECTIVO HISTÓRICO DE FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONALIZANTE 

 

É de notório saber, que a educação, a renda e a longevidade são os pilares 

que elevam ou abaixam o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal-DHM, 

sendo de grande valia se analisar o ensino técnico profissionalizantes nos seus 

diversos segmentos propostos e ofertados pelo IFSC-Caçador de forma mais 

detalhada. Com isso, é possível ter um parâmetro da continuidade dos cursos desde 

sua iniciação até os dias atuais, gerando, deste modo, uma perspectiva mensurável 

e de melhor entendimento que pode auxiliar no direcionamento sobre as ofertas de 

cursos profissionalizantes futuros. Por esse motivo, será realizada a apresentação 

de dados numéricos em forma de tabela das ofertas quanto ao ensino 
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profissionalizante, como também os seus períodos escolares de forma separada por 

modalidades dos cursos já concluídos, como também os que estão em andamento 

até o primeiro semestre de 2017. Com essa divisão e demonstração de dados 

escolares, possibilitarão um melhor entendimento para a realização de análise 

juntamente com a pesquisa de campo, com isso, gerar apontamentos que podem 

verificar se a instituição de ensino IFSC-Caçador está contribuindo de forma 

relevante no município através da oferta de cursos profissionalizantes que é o ponto 

determinante deste estudo. 

Cada curso tem seus respectivos objetivos e finalidades, tudo isso regrado 

em toda rede de ensino dos Institutos Federais. Há subdivisões específicas que 

abrangem desde estudantes que ingressam na sequência do ensino médio, até 

mesmo aqueles que já concluíram o ensino médio e estão na situação de 

desemprego, então, será abordado de forma simples as subdivisões com suas 

peculiaridades dos cursos que são ofertados pelo IFSC-Caçador com seus 

respectivos históricos demandados desde o ano de 2011 até o primeiro semestre de 

2017. 

 

3.5 O PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO 

(PRONATEC) OFERTA DE CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL OU 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (FIC)  

 

Entre diversos programas de ofertas de cursos profissionalizantes, será 

abordado o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) 

que foi criado pelo Governo Federal em 2011, por meio da Lei 12.513/2011, e que é 

um curso de menor duração temporal e busca ampliar as oportunidades 

educacionais e de formação profissional qualificada aos jovens, trabalhadores e 

beneficiários de programas de transferência de renda. Essa política visa, num 

sentido mais ampla, assegurar direitos, corrigir desigualdades e consequentemente 

gerar um bem-estar da coletividade e ao interesse público.  

A oferta desse segmento não é realizada apenas no Câmpus Caçador, mas 

nas cidades circunvizinhas próximas (Calmon, Matos Costas, Frei Rogério, Ibicaré, 

Santa Cecília, Catanduvas, Arroio Trinta, Timbó Grande), mas para o referente 

estudo será focado apenas os cursos administrados e realizados no município em 

questão. 
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Foi estabelecido com a Lei nº 13.005/2014 que aprovou o Plano Nacional de 

Educação ―PNE‖, são estabelecidas as seguintes diretrizes como meta: a 

erradicação do analfabetismo e a superação das desigualdades educacionais; a 

universalização do atendimento escolar; a melhoria da qualidade da educação; a 

formação para o trabalho e para a cidadania; o princípio da gestão democrática da 

educação pública; a promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País 

e dos princípios do respeito aos direitos humanos; o estabelecimento de meta de 

aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno 

bruto (PIB); e a valorização dos profissionais da educação (BRASIL, 2014). 

As metas e estratégias foram criadas para que se pudessem cumprir os 

objetivos traçados no PNE para atingir as expectativas almejadas, então, algumas 

metas foram cruciais para estabelecer critérios como a meta 10, cujo propósito é 

―oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens e adultos, e a 

meta 11‖, pela qual também estabelece a perspectiva ―triplicar as matrículas da 

educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e 

pelo menos 50% da expansão no segmento público‖ (BRASIL, 2014). 

O ensino profissionalizante técnico (EPT) historicamente sempre foi 

demarcado por uma lastra divisão social do trabalho, pela qual se apresenta uma 

prática dualista em seus processos de formação, com isso temos um grupo de 

formados privilegiados e, por outro lado, a formação de trabalhadores. Essa 

separação se dá entre a propriedade dos meios de produção e a propriedade do 

trabalho, ou seja, alguns trabalham de forma mais intelectual e estratégica, enquanto 

outros executam a tarefa manual ―o serviço pesado‖. Devido a essa dicotomia real e 

presente até os dias atuais, foram estabelecidas metas no plano nacional de 

educação com intuito de superar as diferenças, promovendo a articulação e a 

integração entre a educação básica e EPT. Esse programa ―Pronatec‖ busca a 

elevação da escolaridade, como também preparar o cidadão para o trabalho. 

À medida que são ofertados cursos do programa ―Pronatec‖ são dados 

prioridades para os seguintes cidadãos, nas suas peculiaridades, conforme segue 

abaixo: 

- Desempregados; 

- Povos indígenas; 

- Estudantes matriculados no Ensino Médio das escolas públicas, inclusive na 

Educação de Jovens e Adultos; 
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- Pessoas que recebem benefícios dos programas federais de transferência de 

renda ou que estejam cadastradas na CadÚnico; 

- Trabalhadores, inclusive agricultores familiares, silvicultores, aquicultores, 

extrativistas e pescadores; 

- Comunidades quilombolas; 

- Adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas; 

- Pessoas com deficiências; e 

- Praças do Exército e da Aeronáutica com baixa do Serviço Militar ou Atiradores de 

Tiro de Guerra (IFSC, 2017c). 

  Serão atendidas prioritariamente, as pessoas beneficiadas por programas de 

transferência de renda do  Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada, que 

são um dos públicos prioritários do Pronatec. À medida que houver desistências ou 

não forem preenchidas, as quantidades de matrículas ofertadas, serão em seguida 

disponibilizados ao público não incluídos em nenhum dos critérios já mencionados. 

Há também alguns requisitos básicos para concorrer à vaga, que são os seguintes: 

ter idade acima de 16 anos e não estar matriculado ou realizando simultaneamente 

outro curso deste mesmo programa. 

 As inscrições nos cursos ofertados pelo Pronatec ocorrem de forma 

diferenciada, com isso, os participantes dos cursos nesta modalidade não fazem 

inscrição nos cursos, esse público é diretamente encaminhado pelas "instituições 

demandantes", como prefeituras, secretarias de assistência social, Sistema Nacional 

do Emprego e outras entidades públicas parceiras no programa.  De acordo com a 

legislação, o Pronatec tem cinco objetivos principais:  

a) Expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional 

técnica de nível médio presencial e a distância, além de cursos e programas de 

formação inicial e continuada (FIC) ou qualificação profissional; 

b) Fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimento da educação 

profissional e tecnológica; 

c) Contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público, por meio da 

articulação com a educação profissional;  

d) Ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores, por meio do 

incremento da formação e qualificação profissional; 

e) Estimular a difusão de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de cursos de 

educação profissional e tecnológica; e 
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f) Estimular a articulação entre a política de educação profissional e tecnológica e as 

políticas de geração de trabalho, emprego e renda (IFSC, 2017c) 

 Também se faz necessário ressaltar que não há regularidade para aberturas 

dos cursos ofertados pelo Pronatec, tendo em vista que a demanda ocorre através 

da disponibilidade de recursos do Governo Federal para que possa ser pago a 

devida contribuição estudantil, contratação de professores e aquisição de material 

necessário para dar continuidade aos trabalhos dos cursos em oferta. 

 Em seguida, a ―Tabela 1‖ demonstram índices do ano de 2013, no qual se 

deu início às primeiras turmas do programa Pronatec no IFSC-Caçador, com oferta 

de nove cursos distintos, sendo: costureiro, cuidador infantil, desenhista de moda, 

inglês básico, jardineiro, manipulador de alimentos, modelista, operador de 

computador e promotor de vendas. Estes cursos ofertaram um total de 258 

(duzentos e cinquenta e oito) vagas, mas houve procura abaixo das expectativas, 

onde se obtiveram apenas 174 (cento e setenta e quatro) alunos matriculados, além 

de que houve Desistência/Não aptos7 de 33 discentes, produzindo um percentual de 

aproximadamente 19% de alunos não concluintes. Houve um destaque positivo para 

os cursos de: costureiro, jardinagem e manipulador de alimentos, que apesar de não 

preencher todas as vagas oferecidas, não obtiveram nenhuma desistência dos 

alunos matriculados. Todos os cursos oferecidos somaram um aproveitamento total 

de 141 profissionais técnicos qualificados para o mercado de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
7
 Desistentes/Não Aptos: são todos os alunos que não concluíram o curso por diversos motivos: dei-
xando de frequentar as aulas, realizando o trancamento do curso, reprovação por falta ou por não 
atingir os índices mínimos exigidos. 
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Tabela 1: Cursos e programas de formação inicial e continuada (FIC) ou qualificação 

profissional ofertados pelo Pronatec em 2013 

Curso FIC Pronatec  

Ofertado 

T
u

rm
a

s
 

V
a

g
a

s
 

M
a

tr
ic

u
la

d
o

s
 

D
e
s

is
te

n
te

s
/ 

N
ã
o

 A
p

to
s

 

(%
) 

N
ã

o
 

C
o

n
c

lu
in

te
s

  

C
o

n
c

lu
in

te
s

 

Costureiro  2 43 28 00 0,00% 28 

Cuidador Infantil 1 25 19 05 26,32% 14 

Desenhista de Moda  1 20 11 07 63,64% 04 

Inglês Básico  1 25 16 05 31,25% 11 

Jardineiro  1 25 11 00 0,00% 11 

Manipulador de Alimentos  1 25 15 00 0,00% 15 

Modelista  1 20 09 03 33,33% 06 

Operador de Computador  1 25 25 08 32,00% 17 

Promotor de Vendas  2 50 40 05 12,50% 35 

TOTAL 11 258 174 33 18,96% 141 

Fonte: IFSC-Caçador (Registro Acadêmico)  

 

Já no ano de 2014, conforme ―Tabela 2‖, é possível verificar que houve uma 

pequena redução na oferta dos tipos de cursos (foram ofertados sete cursos, e no 

ano anterior, nove cursos), porém foram abertas mais turmas em relação ao ano 

anterior, sendo um total de 14 turmas nos sete cursos em questão.  Foram ofertadas 

um total de 302 vagas para os cursos profissionalizantes, mas se obtive apenas 232 

alunos matriculados. A quantidade de ―desistentes/não aptos‖ foi de 63, gerando um 

percentual de 27% de não concluintes. Com relação a todos os cursos ofertados 

nesse ano, houve um total de 169 concluintes destes cursos profissionalizantes.  
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Tabela 2: Cursos e programas de formação inicial e continuada (FIC) ou qualificação 

profissional ofertado pelo Pronatec em 2014 

 
 

Curso FIC Pronatec  
Ofertado T

u
rm

a
s
 

V
a

g
a

s
 

M
a

tr
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Artesão em Bordado a Mão 3 64 57 18 31,58% 39 

Auxiliar Administrativo 1 20 12 02 16,67% 10 

Confeccionador de Bolsas em Tecido 1 25 17 03 17,65% 14 

Costureiro 1 24 20 08 40,00% 12 

Inglês Básico 1 38 22 06 27,27% 16 

Modelista 2 35 27 04 14,81% 23 

Operador de Computador 5 96 77 22 28,57% 55 

TOTAL 14 302 232 63 27,15% 169 

Fonte: IFSC-Caçador (Registro Acadêmico) 
 

 

As ofertas de curso FIC- Pronatec do ano de 2015, de acordo com ―Tabela 

3‖, foram reduzidas em relação aos anos anteriores, tendo apenas quatro cursos, 

sendo: Agente Comunitário de Saúde, Agente de Desenvolvimento Cooperativista, 

Costureiro Industrial do Vestuário e Operador de Computador, que totalizavam 80 

vagas. Foram obtidas 70 matrículas, sendo que destes, 23 não concluíram o curso, 

gerando um percentual aproximado de 33% de não concluintes. A reduzida oferta de 

cursos nesse período se deu pela crise política econômica desta época, tendo em 

vista que, para financiar essa modalidade, requer-se investimento extra do Governo 

Federal.  
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Tabela 3: Cursos e programas de formação inicial e continuada (FIC) ou qualificação 

profissional ofertados pelo Pronatec em 2015 

 
Curso FIC Pronatec  

Ofertado T
u
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Agente Comunitário de Saúde 1 20 20 08 40,00% 12 

Agente de Desenvolvimento Cooperativista 1 20 16 01 6,25% 15 

Costureiro Industrial do Vestuário 1 20 19 04 21,05% 15 

Operador de Computador 1 20 15 10 66,67% 05 

TOTAL 4 80 70 23 32,86% 47 

Fonte: IFSC-Caçador (Registro Acadêmico) 
 

 

Como a crise se alastrou de forma continuada, no ano seguinte de 2016, 

houve ainda mais redução nesta oferta pelo Governo Federal, deste modo, houve 

apenas um tipo de curso ofertado, o de Costureira Industrial do Vestuário, onde 

foram abertas duas turmas, que disponibilizaram 30 vagas, não havendo desistentes 

e consequentemente havendo 100% de alunos matriculados concluintes, 

representado na ―tabela 4‖ a seguir. 

Tabela 4: Cursos e programas de formação inicial e continuada (FIC) ou qualificação 

profissional ofertados pelo Pronatec em 2016 

Curso FIC Pronatec 
 Ofertado 
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Costureira Industrial do Vestuário 2 30 30 0 00,0% 30 

TOTAL 2 30 30 0 00,0% 30 

Fonte: IFSC-Caçador (Registro Acadêmico) 
 

 Durante o primeiro semestre do ano de 2017, não foram disponibilizados 

nenhuma oferta de curso FIC-Pronatec, com as mesmas justificativas dos anos de 

2015-6, realizando cursos conforme veremos a seguir, mas sem auxílio de verbas 



68 

 

extras. 

 

3.6  CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL OU QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (FIC)  

 

Dando continuidade, de forma ordenada e cronologicamente detalhada das 

ofertas de cursos profissionalizantes, serão abordados sequencialmente os cursos 

de formação inicial e continuada (FIC) ou qualificação profissional ofertados nos 

períodos de 2011 a 2017. Nessa modalidade, não há recursos extras bancados pelo 

Governo Federal como ocorre no Pronatec, tornando desta forma, essa oferta mais 

regular, pois nesta modalidade os cursos ofertados podem ser criados e executados 

de acordo com a disponibilidade da gestão de ensino (recursos já destinados para o 

referido ano letivo que foi aprovado na lei orçamentária anual - LOA, disponibilidade 

de estrutura física como também de máquinas e equipamentos e também, como 

fator crucial, pessoas com capacidades/formação para ministrar os cursos que se 

deseje ofertar). 

 A ―Tabela 5‖, abaixo, teve a oferta apenas de dois cursos, porém totalizaram 

13 turmas, possibilitando ofertar de 357 vagas, onde se obtiveram 309 matriculados 

e apenas cinco desistentes, ou seja, um percentual de 0,84% de não concluintes e 

totalizou-se 304 alunos concluintes.  

Um dos motivos para o bom desempenho no curso de Costureiro Industrial, o 

que demandou um grande número de interessados, como elevado número de 

turmas, foi o bom trabalho realizado no período de 2006 a 2009, conforme  

mencionado no tópico ―O IFSC- Caçador‖ que obteve boas repercussões, tanto no 

mercado local, como nas perspectivas de vida dos cidadãos Caçadorenses.  
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Tabela 5: Cursos e programas de formação inicial e continuada (FIC) ou qualificação 

profissional ofertados em 2011 

Curso FIC  
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Costureira Industrial 12 327 296 05 1,69% 291 

Gestão de Propriedades Agrícolas 1 30 13 00 0,00% 13 

TOTAL 13 357 309 05 0,84% 304 

Fonte: IFSC-Caçador (Registro Acadêmico) 

 

A ―tabela 6‖ demonstra a oferta de cursos FICs no ano de 2012 e totalizaram 

cinco turmas com a diversificação de três cursos distintos. Foram disponibilizadas 

295 vagas e obtidas 209 matrículas. Houve 71 alunos que não conseguiram se 

formar, o que totalizou um percentual em torno de 34% de não concluintes, e se 

formou, nesse período, um total de 138 alunos. 

 

Tabela 6: Cursos e programas de formação inicial e continuada (FIC) ou qualificação 

profissional ofertados em 2012 

 
Curso FIC  
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Costureira Industrial 3 240 154 39 25,32% 115 

Inglês para Negócios 1 25 23 09 39,13% 14 

Secretariado para Indústria 1 30 32 23 71,88% 09 

TOTAL 5 295 209 71 33,97% 138 

Fonte: IFSC-Caçador (Registro Acadêmico) 
 

 

Tendo como base os dados dispostos na ―tabela 7‖ referente aos Cursos ―FIC 

2013‖, temos a oferta de oito cursos distintos que, disponibilizaram 210 vagas. 

Houve 175 alunos matriculados, destes, não com concluíram o curso um total 89, 

gerando um percentual de não concluintes de cerca de 50%, sendo que houve 86 
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alunos concluintes neste período. 

 

Tabela 7: Cursos e programas de formação inicial e continuada (FIC) ou qualificação 

profissional ofertados em 2013 

 
Curso FIC 
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Artesão em Bordado à Mão 1 20 12 06 50,00% 06 

Auxiliar para Indústria de Plásticos 1 30 22 01 4,55% 21 

Confecções em Tecido 1 20 18 08 44,44% 10 

Desenhista de Moda 1 25 13 08 61,54% 05 

Inglês para Negócios 1 25 29 18 62,07% 11 

Moldagem, Corte e Costura 1 20 20 12 60,00% 08 

Práticas Pedagógicas 1 40 37 23 62,16% 14 

Solidworks Projeto e Simulação 3D 1 30 24 13 54,17% 11 

TOTAL 08 210 175 89 50,86% 86 

Fonte: IFSC-Caçador (Registro Acadêmico) 
 

 As ofertas de cursos mostradas na ―tabela 8‖ revelam uma redução 

significativa desta modalidade no ano de 2014, onde se ofertaram cinco cursos em 

diversas modalidades, e também houve um menor número de vagas, sendo 145 no 

total. Deste total, houve 113 matriculados, e destes, 52 desistentes/não aptos, 

gerando assim um percentual médio de 46% de não concluintes. Neste ano, houve 

61 alunos concluintes dos cursos oferecidos. 
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Tabela 8: Cursos e programas de formação inicial e continuada (FIC) 

ou qualificação profissional ofertados em 2014 

Curso FIC  

T
u

rm
a
s
 

V
a
g

a
s
 

M
a
tr

ic
u

la
-

d
o

s
 

D
e
s
is

te
n

te
s
/ 

N
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o

 A
p

to
s
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) 

N
ã
o

 

C
o

n
c
lu

in
te

s
  

C
o

n
c
lu

in
te

s
 

Desenhista de Moda 1 25 15 10 66,67% 05 

Língua Espanhola 1 30 21 14 66,67% 07 

Língua Inglesa 1 30 33 19 57,58% 14 

Mulheres sim- Educação e Gênero 1 30 30 03 10,00% 27 

Secretariado para Indústria 1 30 14 06 42,86% 08 

TOTAL 5 145 113 52 46,02% 61 

Fonte: IFSC-Caçador (Registro Acadêmico) 
 

Em 2015, os cursos profissionalizantes FIC tiveram uma grande diversidade 

como também na quantidade de curso ofertados, comparada aos anos anteriores, 

de acordo com a ―tabela 9‖. Com isso, ofertaram-se 18 diferentes cursos, com um 

total de 22 turmas. Houve 685 vagas e 551matrículas realizadas, sendo que destes, 

243 alunos desistiram ou foram considerados não aptos, gerando um percentual 

aproximado de 44 de não concluintes. Neste período, houve um total de 290 

concluintes, ou seja, de novos profissionais. 
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Tabela 9: Cursos e programas de formação inicial e continuada (FIC) ou qualificação 

profissional ofertados em 2015 

 
Curso FIC  

T
u

rm
a
s
 

V
a
g

a
s
 

M
a
tr

ic
u

la
d

o
s
 

D
e
s
is

te
n

te
s
/ 

N
ã
o
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p

to
s
 

(%
) 

N
ã
o

 C
o

n
-

c
lu
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te

s
  

C
o

n
c
lu

in
te

s
 

Assistente de Planejamento de Controle 

de Produção 

1 30 30 22 73,33% 08 

Assistente de Controle de Qualidade 1 30 30 23 76,67% 07 

Auxiliar da Indústria de Plásticos 1 15 15 01 6,67% 14 

Desenho Industrial 1 35 33 14 42,42% 19 

Dificuldade de Aprendizagem 2 80 67 25 37,31% 42 

Geração de Renda, Tecnologia e Valori-

zação do Trabalho Feminino 

1 15 15 02 13,33% 13 

Inglês Básico 2 60 60 26 43,33% 34 

Língua Inglesa E-Tec 1 30 29 00 00,00% 29 

Língua Portuguesa para Estrangeiros 3 60 60 13 21,66% 47 

Manipulação de Alimentos 1 40 17 06 35,29% 11 

Matemática 1 40 8 05 62,50% 3 

Metodologia - Língua Portuguesa 1 40 12 04 33,33% 08 

Planejamento Estratégico 1 35 35 13 37,14% 22 

Práticas Pedagógicas 1 40 36 08 22,22% 28 

Química para Vestibular 1 30 24 14 58,33% 10 

Solidworks 1 35 35 16 45,71% 19 

SOS Matemática 1 40 14 09 64,29% 05 

SOS Química 1 30 30 13 43,33% 17 

TOTAL 22 685 551 214 38,83 % 290 

Fonte: IFSC-Caçador (Registro Acadêmico) 

 

 Logo em seguida, no ano de 2016, houve uma pequena redução na oferta 

dos cursos FIC, mas o IFSC-Caçador ofertou 18 cursos distintos, produzindo 

oportunidade para 555 alunos. Obteve-se 487 matrículas, e deste montante não 

obtiveram a conclusão 259 alunos, gerando um percentual aproximado de 53% de 

não concluintes. Alcançou-se nesse período 228 concluintes nos diversos cursos 

ofertados. 
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Tabela 10: Cursos e programas de formação inicial e continuada (FIC) ou 

qualificação profissional ofertados em 2016 

 
Curso FIC 

T
u

rm
a
s

 

V
a
g

a
s

 

M
a
tr

ic
u

la
-

d
o

s
 

D
e
s
is

te
n

te
s
/ 

n
ã
o

 A
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to
s

 

(%
) 

N
ã
o

 

C
o

n
c
lu

in
te

s
  

C
o

n
c
lu

in
te

s
 

Formação Inicial em Assistente para a 

Indústria de Plásticos  

1 40 37 22 59,46% 15 

Espanhol 1 30 25 15 60,00% 10 

Formação Continuada para Professores do 

PENOA: Os Gêneros Textuais no Ensino 

da Leitura e da Escrita  

1 40 28 10 35,71% 18 

Geração de Renda, Tecnologia e Valoriza-

ção do Trabalho Feminino  

1 30 27 11 40,74% 16 

Informática – II 1 60 62 24 38,71% 38 

Inglês Básico 1 30 30 20 66,67% 10 

Inserção Cultural e Profissional de Imigran-

tes e Refugiadas 

1 30 16 08 50,00% 08 

Instalações Elétricas Prediais 1 20 21 12 57,14% 09 

Jogos e Brincadeiras na Educação Infantil 1 30 30 4 13,33% 26 

Língua Espanhola  1 30 21 19 90,48% 02 

Língua Inglesa 1 30 30 27 90,00% 03 

Língua Portuguesa 1 30 30 09 30,00% 21 

Práticas Pedagógicas no Ensino de Mate-

mática para Professores do PENOA 

1 40 23 04 17,39% 19 

Preparatório para o ENEM  1 30 29 24 82,76% 05 

Secretariado para Indústria 1 30 28 17 60,71% 11 

Segurança em Instalações e Serviços em 

Eletricidade 

1 20 17 17 100,0% 00 

Solidworks: Projeto e Simulação em 3d  1 35 33 16 48,48% 17 

TOTAL 18 555 487 259 53,18% 228 

Fonte: IFSC-Caçador (Registro Acadêmico) 
 

No dia 24 de fevereiro de 2017, regido pelo edital 30/2017, o Câmpus 

Caçador do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) disponibilizou as inscrições 

para 19 cursos de qualificação profissional, pelo qual ficaram abertas as inscrições 

para serem realizadas tanto pela internet como também na própria instituição até o 

dia 13/03/2017, ofertando assim 670 vagas, com 23 turmas e 22 cursos distintos, 
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estabelecendo critérios de sorteio para os cursos que obtiverem inscritos acima da 

quantidade ofertadas em determinado curso, tendo, assim, 512 matrículas 

efetuadas, demonstrado na tabela 11, conforme segue. 

 

Tabela 11: Cursos e programas de formação inicial e continuada (FIC)  

ou qualificação profissional ofertados no primeiro semestre 2017 

 
Curso FIC 

T
u

rm
a
s
 

V
a
g

a
s
 

M
a
tr

ic
u

la
d

o
s
 

D
e
s
is

te
n

te
s
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to
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(%
) 
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C
o

n
c
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in
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s
  

C
o

n
c
lu

in
te

s
 

Auxiliar de Impressão Flexográfica 1 25 23 08 34,78% 15 

Informática II - Ferramentas para Escritório 2 70 57 23 40,35% 34 

Língua Portuguesa e Cultura Brasileira para Es-

trangeiros Básico  

1 30 30 10 33,33% 20 

Processos Artísticos Educacionais 1 20 18 13 72,22% 05 

SOLIDWORKS - Projeto e Simulação em 3 D  1 35 31 11 35,48% 20 

Práticas Pedagógicas no Ensino da Matemática 

para Professores do PENOA  

1 40 23 09 39,13% 14 

Jogos e Brincadeiras na Educação Infantil  1 30 28 12 42,86% 16 

 Inglês   1 25 25 15 60,00% 10 

Espanhol Básico  1 30 08 05 62,50% 03 

Espanhol 1 30 28 15 53,57% 13 

SOS Matemática  1 40 09 08 88,89% 01 

SOS Física  1 30 12 11 91,66% 01 

Química Experimental no Cotidiano  1 20 09 07 77,78% 02 

Introdução à Programação de Computadores   1 30 10 04 40,00% 06 

Auxiliar Administrativo  1 35 36 13 36,11% 22 

Operador e Programador de Fresadora CNC  1 20 22 05 22,72% 17 

Eletricista Predial de Baixa Tensão 1 20 25 10 40,00% 15 

Desenvolvimento de Sites (2017/1) 1 30 30 17 56,66% 13 

Matemática Comercial e Financeira  1 30 30 08 26,66% 22 

Planejamento e Controle de Estoque  1 40 40 18 45,00% 22 

Fundamentos de Metrologia  1 20 07 04 57,14% 03 

Introdução ao Cálculo 1 20 10 06 60,00% 04 

TOTAL 23 670 512 232 45,31% 280 

Fonte: IFSC-Caçador (Registro Acadêmico) 
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3.7 CURSOS TÉCNICOS CONCOMITANTES (SIMULTÂNEOS) AO ENSINO MÉDIO 

 

Nesta modalidade, o estudante deverá estar realizando o Ensino Médio em 

outra Instituição de Ensino e realizando o Curso Técnico no IFSC. O nível de 

escolaridade exigida é a 1ª ou 2ª série do Ensino Médio completa (dependendo do 

curso). O aluno ingressa por meio de prova, mas atualmente é realizado sorteio com 

os que realizam a pré-matrícula. A duração média é de um a dois anos para 

conclusão do curso.  

Nos cursos técnicos ofertados no Câmpus Caçador, o estudante deve estar 

realizando o Curso Técnico nesta instituição e o Ensino Médio em outra rede de 

ensino, de tal forma que sejam realizados os dois ao mesmo tempo, onde o 

estudante ocupa o período da manhã, tarde e noite para frequentar as aulas desses 

dois segmentos, conforme grade curricular de cada turma. Os cursos têm de dois a 

quatro semestre de duração. A forma de ingresso do curso é através de sorteio. Os 

nãos concluintes são, nesse caso, os alunos que foram reprovados, desistentes ou 

até mesmo os estudantes que trancaram a matrícula. 

Na modalidade dos cursos profissionalizantes ―Concomitantes‖ ao Curso de 

Vestuário, foi o percursor nessa oferta, conforme ―tabela 12‖, é possível ter toda 

trajetória do referido curso em questão ―Vestuário‖ que teve seu início no primeiro 

semestre de 2011 e perdurou até o final do ano de 2014. Em todo esse período, 

foram ofertadas 175 vagas, onde se obteve um número de 213 inscritos, porem os 

que realizaram a matricula definitiva foram somente 142. Houve um percentual de 

51,41% de alunos não concluintes. E com isso, obtiveram-se 69 concluintes. 
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Tabela 12: Curso Técnico em Vestuário ofertados do primeiro semestre de 2011 ao 

segundo semestre de 2014 

 Período
8
 

T
u

rn
o

9
 

N
º 

V
a
g

a
s

 

N
° 

d
e
 I
n

s
c
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-

to
s
 e
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a
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a
s
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e
m

a
n

e
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-
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e
n
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s

1
0
 

M
a
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u
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d

o
s

 

D
e
s
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te
n

te
s
/ 

 

N
ã
o

 A
p

to
s

 

(%
) 

N
ã
o

 

C
o

n
c
lu

in
te

s
  

C
o

n
c
lu

in
te

s
 

Fev 2011- Jul 2012 V 35 56 31 11 35,48% 20 

Ago 2011- Dez 2012 N 35 Não Conta 37 18 48,64% 19 

Fev 2012- Jul 2013 V 35 87 40 26 65,00% 14 

Ago 2012- Dez 2013 N 35 45 22 13 59,09% 09 

Fev 2013- Dez 2014 V 35 25 12 05 41,67% 07 

TOTAL - 175 213 142 73 51,41% 69 

Fonte: IFSC-Caçador (Registro Acadêmico) 
 

O Curso Técnico em Plástico teve seu início, conforme ―tabela 13‖, na forma 

concomitante, no primeiro semestre do ano de 2013 e continuou suas atividades até 

julho de 2017. O turno do curso em todas as duas turmas ocorre no período noturno, 

apresentando disponíveis 70 vagas iniciais, e obteve-se 63 interessados, mas 

apenas 37 matriculados. O número total de estudantes desistentes/não aptos 

chegou a 29, gerando um percentual de cerca de 78% e se obteve uma totalidade 

de oito concluintes. Dos cinco concluintes do último período, que teve sua conclusão 

em julho de 2017, tiveram dois desses estudantes aprovados pelo conselho de 

classe desta instituição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
8
  Corresponde o intervalo pelo qual o curso perdurou semestralmente ―inicio e fim". 

9
 Os turnos correspondem a M (manha), N (noite) e T(tarde). 

10
 O número de inscritos e vagas remanescentes tem relação com o interesse do candidato a concor-
rer vaga, tendo nessa ação apenas a chamada pré-matrícula, não sendo considera inscrito definiti-
vamente no curso. Caso não se obtenha a quantidade de inscritos insatisfatória (pouca inscrições 
abaixo do número de vagas ofertadas) é reaberto novamente, denominando essa ação de rema-
nescentes.   
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Tabela 13: Curso Técnico em Plástico ofertados nos anos de 2013 e 2016 

Período 

T
u

rn
o

 

N
º 

V
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a
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N
° 

d
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c
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 e
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a
s
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e
m

a
n

e
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-
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e
n
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M
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u
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d

o
s

 

D
e
s
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te
n

te
s
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N
ã
o
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p
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) 

N
ã
o

 

C
o

n
c
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s
 

C
o

n
c
lu

in
te
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Fev 2013- Dez 2014 N 35 21 09 06 66,67% 03 

Fev 2016- Jul 2017 N 35 42 28 23 82,14% 05 

TOTAL - 70 63 37 29 78,38% 08 

Fonte: IFSC-Caçador (Registro Acadêmico) 
 

O Curso Técnico em Administração, na forma concomitante, começou sua 

atuação no primeiro semestre de 2014, e se estendeu até dezembro de 2016, de 

acordo com a ―tabela 14‖, a seguir. Os cursos eram ofertados nos turnos vespertino 

e noturno, totalizando em todo o período a oferta de 155 vagas, onde se obtiveram 

253 inscritos, e dos interessados, apenas 126 foram matriculados. Ocorreu em todo 

o período, uma evasão de aproximadamente 56%, que resultou na conclusão de 55 

estudantes. 

 

Tabela 14: Curso Técnico em Administração ofertados no primeiro semestre de 2014 

e que foram finalizados no segundo semestre de 2016. 

Período 
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u
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N
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-
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n
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N
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s
  

C
o

n
c
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Fev 2014- Dez 2014 N 35 55 37 21 56,76% 16 

Jul 2014- Dez 2015 V 40 27 15 06 40,00% 09 

Fev 2015-Jul 2015 N 40 58 40 28 70,00% 12 

Fev 2016- Dez 2016 N 40 113 34 16 47,06% 18 

TOTAL - 155 253 126 71 56,35% 55 

Fonte: IFSC-Caçador (Registro Acadêmico) 
 

Quanto ao Curso de Informática, foram disponibilizadas 120 vagas, ofertadas 

nos turnos da tarde e noite, tendo um interesse inicial de 212 alunos inscritos, porém 

apenas 120 matriculados.  Ainda há curso em andamento (EA) que se findará no 

segundo semestre de 2017, mas já aponta 90 desistentes ou não aptos com a 

atualização realizada dia 31 de junho de 2017, tendo apenas a quantidade de 20 
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concluintes, contando somente com as turmas que iniciaram em fevereiro de 2014 e 

terminaram em julho de 2016. O percentual médio dos não concluintes, contando 

apenas os cursos já finalizados, foi cerca de 77%. 

 

Tabela 15: Curso Técnico em Informática ofertados desde o primeiro semestre de 

2014 até o segundo semestre de 2017 (em andamento) 

Período 
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c
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e
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n
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N
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p
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(%
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C
o
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C
o

n
c
lu
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te
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Fev 2014- Jul 2015 N 35 46 34 26 76,47% 08 

Jul 2014- Dez 2015 V 35 19 17 15 88,24% 02 

Fev 2015- Jul 2016 N 35 27 34 23 67,65% 11 

Jul 2016- Dez 2017 N 35 120 35 26 - EA 

TOTAL - 120 212 120 90 - EA 

Fonte: IFSC-Caçador (Registro Acadêmico) 
 

Já o Curso Técnico em Recursos Humanos, que foi ofertado uma única vez, 

tendo seu início no primeiro semestre de 2015 e se findando em julho de 2016, 

ofereceu 40 vagas, tendo 72 inscritos interessados e houve a quantidade total de 

matrículas preenchidas, alcançando nessa modalidade a conclusão de 20 

concluintes, tendo assim 50% de desistência.  

 

Tabela 16: Curso Técnico em Recursos Humanos ofertado no primeiro semestre de 

2015 e tendo terminado no final do primeiro semestre de 2016. 

Período 
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-
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C
o

n
c
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Fev 2015- Jul 2016 N 40 72 40 20 50% 20 

TOTAL - 40 72 40 20 50% 20 

Fonte: IFSC-Caçador (Registro Acadêmico) 

 

No primeiro semestre de 2016, foi lançado um novo curso, o de ―Técnico em 

Eletromecânica‖, sendo ofertadas 35 vagas iniciais, e 163 interessados. Foram 

realizadas as matriculas de 40 alunos, propositalmente um número maior que a 
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quantidade ofertada inicialmente, excedendo em cinco, demonstrado na ―tabela 17‖ 

a seguir. Essa estrapolação do número de vagas foi intencional, pois essa atitude da 

gestão atual já visualizou no futuro a desistência de alguns alunos, sendo 

matriculados a maior, para tentar obter-se um melhor aproveitamento do curso em 

oferta. Mesmo assim, o curso encerrou com a conclusão de dez alunos, ainda tendo 

quatro destes pendentes são os estudantes que não atingiram o índice escolar, 

média ou outros motivos, em duas matérias, ficando nesse período, a quantidade de 

65% de não concluintes no prazo normal preestabelecido. Os estudantes pendentes 

ficaram para cumprir o curso no semestre seguinte, conforme a disponibilidade da 

abertura das respectivas grades faltantes a serem realizadas. 

 

Tabela 17: Cursos Técnicos em Eletromecânica ofertado no período compreendido 

entre o primeiro semestre de 2016 até o final do primeiro semestre de 2017 
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Fev 2016- Jul 2017 N 35 163 40 26 04 65 % 10 

TOTAL - 35 163 40 26 04 65 % 10 

Fonte: IFSC-Caçador (Registro Acadêmico)  

 

3.8 CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES 

 

Essa modalidade de oferta de curso técnico também é conhecida como 

Curso Técnico Pós-Médio, por apresentar o requisito mínimo no ato de inscrição 

para o candidato concorrente à vaga, possuir em mãos o certificado de Ensino 

Médio e também mais que 18 anos de idade.  

O curso nessa modalidade tem como objetivo principal qualificar o cidadão 

para melhorar seu grau de ensino e com isso sua posição no mercado de trabalho.  

A duração dos cursos técnicos subsequentes é de dois a quatro semestres, 

o que dependerá das peculiaridades de cada curso ofertado. Um diferencial desta 

modalidade é a permissão/oportunidades que os alunos participem de projetos de 

pesquisa e projetos de extensão, ampliando conhecimento nos diversos segmentos 
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de ensino.  

Com a exigência mínima de possuir o ensino médio completo e ter idade 

igual ou superior a 18 anos, a procura para realização do curso técnico subsequente 

é de faixa etária média dos estudantes de 25 anos de idade (IFSC, 2017d). 

A ―tabela 18‖ se refere ao Curso Técnico em Plásticos, na modalidade 

subsequente, ofertou entre o período do primeiro semestre de 2011 ao segundo 

semestre de 2013, a quantidade de 140 alternando entre o turno vespertino e 

noturno. O número total de inscritos foi de 182 tendo em vista que no período de 

agosto de 2011 a dezembro de 2012, não houve registo. Foram matriculados 108 

discentes, sendo que, deste montante, houve 60 desistentes, pelo qual obteve um 

percentual médio em aproximadamente 56% de não concluintes. O número final de 

formados neste curso foi de 48 concluintes. 

 

Tabela 18: Curso Técnico em Plástico que ocorrem entre o primeiro semestre de 

2011 ao final do segundo semestre de 2013  
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Fev 2011- Jul 2012 N 35 68 35 11 31,43% 24 

Ago 2011- Dez 2012 V 35 Não Consta 29 19 65,52% 10 

Fev 2012-Dez 2013 N 35 95 35 26 74,28% 09 

Ago 2012- Dez 2013 V 35 19 09 04 44,44% 05 

TOTAL - 140 182 108 60 55,55% 48 

Fonte: IFSC-Caçador (Registro Acadêmico) 
 

De acordo com a ―tabela 19‖, que se refere ao Curso Técnico em 

Administração, que se encontra em andamento e terá sua conclusão no final do 

segundo semestre do ano de 2018. Por este motivo, não será possível ter todos os 

dados referentes a este curso. Foram ofertadas 40 vagas para este curso em 

questão, e inscrição de 133 candidatos, porém só se obteve a efetivação da 

matrícula de 30 alunos. Até a última data de atualização 30 de junho de 2017, foi 

constatado que havia sete desistentes, que nesse caso, em se tratar que os 

estudantes são menores de 18 anos, foram transferidos para outra rede de ensino, 

gerando certa de 23% de futuros não concluintes, tendo em vista que esse curso se 
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estenderá até o final do ano de 2018. 

 

Tabela 19: Curso Técnico em Administração iniciado no primeiro semestre de 2016 e 

se estenderá até o final do segundo semestre de 2018 
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Fev 2016 – Dez 2018 M/V 40 133 30 07 23,33% EA 

TOTAL - 40 133 30 07 23,33% EA 

Fonte: IFSC-Caçador (Registro Acadêmico) 
 

Surgiu, ainda, no primeiro semestre de 2016, a abertura de um novo curso: o 

de Técnico em Qualidade, conforme segue na ―tabela 20‖. Onde foram ofertadas 40 

(quarenta) vagas iniciais para esta modalidade, tendo 110 interessados inscritos, que 

preencheram inicialmente todas as 40 vagas. Nesse curso, obteve-se um total de 29 

desistentes ou não aptos, gerando um percentual de 72%, e apenas 11 concluintes 

no total, sendo que um dos 11 concluintes foi aprovado foi para conselho de classe a 

fim de justificar uma falta, obtendo assim a aprovação.  

 

Tabela 20: Curso Técnico em Qualidade iniciado no segundo semestre de 2016 e 

findará no final do primeiro semestre de 2017 
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Jul 2016 – Jul 2017 M/V 40 110 40 29 72,50% 11 

TOTAL - 40 110 40 29 72,50% 11 

Fonte: IFSC-Caçador (Registro Acadêmico) 

 

3.9  CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO 

 

Por conseguinte, foram colocados em andamento os Cursos das Turmas 

Integradas - são os cursos Técnicos ofertados juntamente com o Ensino Médio, 

sendo realizados todos no próprio Câmpus Caçador. Nessa modalidade Integrada 
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com o Ensino Médio, os cursos terão duração de três anos. 

O início a essa modalidade ―Integrado‖, deu-se no primeiro semestre do ano 

de 2016. O estudante realiza o Ensino Médio juntamente com o Curso Técnico no 

IFSC. A exigência para concorrer à vaga no curso é possuir no ato de inscrição o 

―Ensino Fundamental Completo‖. A forma de ingressar nessa modalidade de curso 

atualmente é através do sorteio público.  

 Nessa oferta ―Curso Técnico Profissionalizante Integrado ao Ensino Médio‖ há 

uma grande particularidade, tendo em vista que a exigência é ter o Ensino Funda-

mental no ato da inscrição conforme foi comentado no parágrafo anterior, sendo as-

sim, o público predominante são os adolescentes que têm entre 14  e 17 anos. Com 

isso, há algumas mudanças nas tabelas, pois em respeito às normas do Estatuto da 

Criança e Adolescente, Lei N 8.069, de 13 de julho de 1990, esses alunos não po-

dem simplesmente trancar a matrícula ou desistir do curso, pois os pais são respon-

sável/obrigados a matricularem seus filhos no ensino regular de acordo com a exi-

gência do Art. 129, Inciso V, como também expresso no Art. 55 deste mesmo estatu-

to. Também vale ressaltar que a própria instituição de ensino tem o dever, dentre as 

atribuições que lhe confere de ―Estado‖, incentivar juntamente com a família para 

que esse adolescente se desenvolva como pessoa, realizando assim exigências 

contidas na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 em seu Art. 205. 

Sendo assim, só poderá ocorrer para os menores de 18 anos a transferência de alu-

no para outra instituição de ensino. Já para o de maior idade, poderá além da trans-

ferência para outra instituição de ensino como também o possível trancamento de 

matrícula.  

Os cursos pioneiros nessa modalidade foram os técnicos de Administração e 

Informática, conforme ―Tabela 21‖ que deram início no primeiro semestre de 2016, e 

que se estenderão até o ano de 2018. Os dois cursos ofertaram um total de 75 

vagas, onde se obtiveram 140 inscritos no total, tendo uma maior procura pelo curso 

de informática, sendo 79 e os demais inscritos no curso de Administração. Todas as 

vagas ofertadas foram preenchidas, através das matriculas efetuadas, completadas 

todas demandas. Atualmente, há registrado de cinco transferências sem haver o 

inicio às aulas, quatro transferidos após o início das atividades e três reprovados ou 

não aptos, que continuaram na rede de ensino em questão e ingressaram na nova 

turma de 2017, para o curso de Administração, permanecendo 27 no referido ano, 
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destes, três alunos passaram para o ano seguinte por aprovação do conselho de 

classe, segundo ata da Coordenação Pedagógica do IFSC-Caçador.  Já no curso de 

Informática, ocorreram seis transferências e cinco reprovados ou não aptos, tendo a 

aprovação de quatro alunos no conselho, e atualmente se possui 24 alunos nessa 

turma. 

 

Tabela 21: Cursos de Administração e Informática que deram início no primeiro 

semestre de 2016 e se findará no segundo semestre de 2018 
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Administração M/T 40 61 40 08 03 27 

Informática M/T 35 79 35 06 05 24 

TOTAL - 75 140 75 14 08 52 

Fonte: IFSC-Caçador (Registro Acadêmico) 
 

No ano seguinte, também continuou a mesma linha de ação no que tange à 

oferta de cursos técnicos integrados, de acordo com a ―Tabela 22‖. Foram ofertadas 

75 vagas, em dois cursos distintos. Foram obtidas 197 inscrições dos candidatos, 

tendo uma maior procura para o curso de administração, sendo 128. O total de 

matriculados foi de 87 , acolhendo uma quantidade de 12 alunos que não atingiram 

os índices de aprovação e com isso foram rematriculados novamente no primeiro 

ano do Ensino Médio, juntando os esses as vagas iniciais ofertadas de 75. Com isso 

foi obtido um total de 12 alunos repetentes, sendo cinco do curso de Administração e 

sete do curso de Informática demonstrados logo a seguir. 
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Tabela 22: Cursos de Administração e Informática que deram início no primeiro 

semestre de 2017 e terminarão no final do segundo semestre de 2019 
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Administração M/T 40 128 45 07 - EA 

Informática M/T 35 69 42 02 - EA 

TOTAL - 75 197 87 09 - EA 

Fonte: IFSC-Caçador (Registro Acadêmico) 

 

3.10 SINTESE DAS CONTIBUIÇÕES NO QUE TANGE A FORMAÇÃOS TÉCNICAS 

PROFISSIONALIZNTES DA REDE DE ENSINO IFSC-CAÇADOR 

  

Objetivando realizar uma demonstração sintetizada das contribuições do 

IFSC-Caçador, foi confeccionada a ―tabela 23‖, expondo numericamente as  

contribuições na formação profissionalizante ocorrido no município de Caçador nos 

mais variados cursos e modalidades ofertados por essa instituição. 

 

Tabela 23: Cursos profissionalizantes ofertados no IFSC-Câmpus no período de 

2011 ao primeiro semestre 2017, nas diversas modalidades de ensino 

Cursos Profissionalizantes 
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Agente Comunitário de Saúde 1 20 20 08 40,00% 12 
Agente de Desenvolvimento Cooperativista 1 20 16 01 6,25% 15 
Artesão em Cordado a Mão 4 84 69 24 34,78% 45 
Assistente de Controle de Qualidade  1 30 30 23 76,67% 07 
Assistente de Planejamento de Controle de Pro-
dução 

1 30 30 22 
73,33% 

08 

Auxiliar Administrativo 2 55 48 15 31,25% 33 
Auxiliar para Indústria de Plásticos 2 45 37 02 5,40% 35 
Auxiliar para Impressão Flexográfica 1 25 23 08 34,78% 15 
Confeccionador de Bolsas em Tecido 1 25 17 03 17,65% 14 
Confecções em Tecidos 1 20 18 08 44,44% 10 
Costureiro  21 684 547 56 10,23% 491 
Cuidador Infantil 1 25 19 05 26,32% 14 
Curso Técnico em Administração (2014 a 2016) 4 155 126 71 56,35% 55 
Curso Técnico em Eletromecânica 1 163 40 30 75,00% 10 
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Cursos Profissionalizantes 
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Curso Técnico em Informática (2014 a 2016) 3 105 85 64 75,29% 21 
Curso Técnico em Plástico (2013 a 2016) moda-
lidade Concomitante 

2 70 37 29 
78,38% 

08 

Curso Técnico em Plástico (2011 a 2013) moda-
lidade subsequente 

4 140 108 60 
55,55% 

48 

Curso Técnico em Qualidade (2016 a 2017) 1 40 40 29 72,50% 11 
Curso Técnico em Recursos Humanos (2015-
2016) 

1 40 40 20 
50,00% 

20 

Curso Técnico em Vestuário (2011 a 2014) 5 175 142 73 51,40% 69 
Desenho Industrial 1 35 33 14 42,42% 19 
Desenhista de Moda  3 70 39 25 64,10% 14 
Desenvolvimento de Sits 1 30 30 17 56,67% 13 
Dificuldade de Aprendizagem 2 80 67 25 37,31% 42 
Eletricista Predial de Baixa Tensão 1 20 25 10 40,00% 15 
Espanhol Básico 1 30 08 05 62,50% 03 
Formação Continuada para Professores do PE-
NOA: Os Gêneros Textuais no Ensino da Leitura 
e da Escrita  

1 40 28 10 
35,71% 

18 

Formação Inicial em Assistente para a Industria 
de Plásticos 

1 40 37 22 
59,46% 

15 

Fundamentos de Metrologia 1 20 07 04 57,14% 03 
Geração de Renda, Tecnologia e Valorização do 
Trabalho Feminino 

2 45 42 13 
30,95% 

29 

Gestão de Propriedades Agrícolas 1 30 13 00 00,00% 13 
Inglês Básico  6 183 161 76 47,20% 85 
Inglês para Negócios 2 50 52 27 51,92% 25 
Informática II 3 130 119 47 39,49% 72 
Inserção Cultural e Profissional de Imigrantes e 
Refugiados 

1 30 16 08 
50,00% 

08 

Instalações Elétricas e Pedriais 1 20 21 12 57,14% 09 
Introdução ao Cálculo 1 20 10 06 60,00% 04 
Introdução a Programação de Computadores 1 30 10 04 40,00% 06 
Jardineiro  1 25 11 00 00,00% 11 
Jogos e Brincadeiras na Educação Infantil 2 60 58 16 27,58% 42 
Língua Espanhola 4 120 95 53 55,79% 42 
Lingua Inglesa E-Tec 1 30 29 00 00,00% 29 
Lingua Inglesa 2 55 55 42 76,36% 13 
Lingua Portugusa 1 30 30 09 30,00% 21 
Lingua Portuguesa para Estrangeiros 3 60 60 13 21,67% 47 
Lingua Portuguesa e Cultura Brasileira para Es-
trangeiros Básico 

1 30 30 10 
33,33% 

20 

Matemática 1 40 08 05 62,50% 03 
Matemática Comercial e Financeira 1 30 30 08 26,67% 22 
Manipulador de Alimentos  2 65 32 06 18,75% 26 
Metodologia – Lingua Portuguesa 1 40 12 04 33,33% 08 
Modelista  3 55 36 07 19,44% 29 
Moldagem, Corte e Costura 1 20 20 12 60,00% 08 
Mulheres Sim – Educação e Gênero 1 30 30 03 10,00% 27 
Operador de Computador  7 141 117 40 34,19% 77 
Operador e Programador de Fresadora CNC 1 20 22 05 22,72% 17 
Planejamento Estratégico 1 35 35 13 37,14% 22 
Planejamento e Controle de Estoque 1 40 40 18 45,00% 22 
Práticas Pedagógicas 2 80 73 31 42,46% 42 
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Cursos Profissionalizantes 
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Práticas Pedagógicas no Ensino de Matemática 
para Professores do PENOA 

2 80 46 13 
28,26% 

33 

Preparatório para o ENEM 1 30 29 24 82,75% 05 
Processos Artísticos Educacionais  1 20 18 13 72,22% 05 
Promotor de Vendas  2 50 40 05 12,50% 35 
Química Experimental no Cotidiano 1 20 09 07 77,78% 02 
Química para Vestibular 1 30 24 14 58,33% 10 
Secretariado para Industria 3 90 74 46 62,16% 28 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletri-
cidade 

1 20 17 17 
100,00% 

00 

Solidworks Projeto e Simulação 3D 4 135 112 56 50,00% 56 
SOS Física 1 30 12 11 91,67% 01 
SOS Matemática 2 80 23 17 73,91% 06 
SOS Química 1 30 30 13 43,33% 17 

TOTAL 145 4.475 3.467 1.407 40,58% 2.060 

Fonte: IFSC-Caçador (Registro Acadêmico)  

 

A ―tabela 23‖ demonstra a contribuição com a formação que o IFSC-Caçador 

ofertou desde o período de 2011 até o primeiro semestre de 2017, tendo os 

seguintes resultados: 145 cursos, que totalizaram em 4.475 vagas. Realizou 3.467 

inscrições que contribuíram com a formação total 2.060 estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 PERSPECTIVAS EMPRESARIAIS E AS POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES DO 

IFSC-CAÇADOR À FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONALIZANTE 

 

A pesquisa foi realizada com os empreendimentos industriais do município 

de Caçador, nos mais variados segmentos de atuação, pelo qual o processo de 

envio e retorno dos dados obtidos perdurou todo o primeiro semestre do ano de 

2017. A amostra da pesquisa se restringiu, de forma prioritária, aos estabelecimentos 

industriais que tivessem em seu quadro de funcionários a quantidade de 90 ou mais 

colaboradores, atingindo em sua maior totalidade as empresas de médio11 e grande 

porte.  Antes de se enviar o questionário aos estabelecimentos, foi consultada a 

ACIC (Associação Comercial e Industrial de Caçador), a qual forneceu informações 

que foram cruciais para que pudesse restringir a amostra total a ser pesquisada, 

delimitando o campo de pesquisa, para que assim fosse possível dar continuidade a 

esse trabalho de forma objetiva. Além de prestar informações, a ACIC, durante suas 

reuniões empresariais, explanou, acerca da importância da pesquisa que estava 

sendo realizada, e solicitou a participação dos estabelecimentos com suas 

contribuições para este estudo. Foram informados por essa instituição os nomes das 

empresas que possuíam as características restritivas de pesquisa já mencionadas, 

obtendo um total de 28 empreendimentos dos mais variados ramos de atuação, 

sendo assim, foi aplicado o questionário com todos esses empreendimentos 

industriais, objetivando reunir o maior número de estabelecimentos para esta 

pesquisa de acordo com a classificação delimitada para esse estudo. Ressalta-se 

que não houve a exclusão de nenhuma das empresas sugeridas pela ACIC, por se 

tratarem de unidades complexas12.  

A pesquisa pode ser caracterizada quanto a sua natureza como 

                                            

11  O Sebrae adota parâmetro numéricos para destacar as industriais de pequena, média, e grande 

porte. Com isso as empresas de pequeno, médio e grande porte têm em seu quadro funcional as 
respectivas quantidades entre: 20 (vinte) a 99 (noventa e nove), 100 (cem) a 499 (quatrocentos e 
noventa e nove) e acima de 500 (quinhentos) empregados (SEBRAE, 2017). 

12  A complexidade das organizações está relacionada ao grau de divisão de trabalho adotado 

internamente e, por consequência, à estrutura utilizada para atender uma menor ou maior divisão do 
trabalho. Por exemplo, grandes empresas, que apresentam diversidade de produção, que produzem 
em grandes volumes e atendem tanto o mercado interno quanto o mercado externo, são 
consideradas organizações complexas. Tais organizações necessitam de uma estrutura interna 
diversificada e hierárquica – departamentos, divisões, setores, chefias, etc. – que permita a adequada 
gestão dos processos (SCHULTZ, 2016, p.18). 
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quantiqualitativa, utilizando-se metodologicamente o ―estudo de caso13‖, quanto ao 

seu objetivo como descritiva, e a coleta de dados foi desenvolvida com o método de 

estudo survey, pelo qual se obteve aplicação de um questionário semiestruturado 

que se propôs a compreender os ramos de atuação industrial e suas necessidades 

quanto a formação profissionalizante no município de Caçador. O envio do 

questionário se deu através de correio eletrônico aos empreendimentos 

selecionados, obtendo retorno de 21 empresas, o que correspondeu a 75% do total. 

Com a obtenção das respostas, foi possível gerar uma tabulação de dados para 

análise e divulgação dos resultados.   

O intuito de realizar a pesquisa com as empresas, que possuem em seu 

quadro geral de funcionários a quantidade de 90 ou mais colaboradores, tem como 

justificativa os seguintes motivos: primeiramente, em razão de possuir nesses 

empreendimentos de médio e grande porte uma maior diversidade de 

especializações encontradas nessas estruturas industriais. Um outro pretexto para 

se explicar essa delimitação, se dar por possuir mais de 230 empreendimentos no 

município pesquisado, sendo praticamente impossível abordar todos em um curto 

lapso temporal. Com isso, foi possível abranger alguns segmentos importantes, seja 

pelo volume de funcionários , como também pelo seu papel socioeconômico para 

este município. 

 O resultado da aplicação desta pesquisa de opinião mostra os dados 

coletados e suas justificativas que levaram à indagação de cada questão aplicada, 

objetivando melhor compreender os segmentos empresarial/industrial e suas 

necessidades quanto à formação profissionalizante, possibilitando, através dos 

dados coletados um melhor entendimento nesse sentido. 

Dando início ao questionário, foi solicitado que as empresas se 

identificassem, tendo um campo para que elas escrevessem o nome da empresa. A 

partir dessas respostas, foi possível obter um comprobatório dos empreendimentos 

participantes e também um controle das empresas que ainda não tinham participado 

da pesquisa. Sendo assim, foi enviado por meio do correio eletrônico ―e-mail‖ o 

questionário para as 28 indústrias e empreendimentos locais dos diversos 

                                            

13   ―Em resumos, um estudo de caso permite que os investigadores foquem um –caso- e retenham uma 

perspectiva holística e do mundo real – como no estudo dos ciclos individuais da vida, (...), o desem-
penho escolar, as relações internacionais e a maturação das indústrias‖ (YIN, 2015, p 04). 
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segmentos, pois a pesquisa se restringiu aos critérios adotandos já mencionados 

anteriormente. Os nomes das instituições pesquisadas e suas respectivas respostas 

que resultaram do questionário aplicado, não foram divulgados individualmente, 

gerando assim, apenas resultados totais que não possibilitem a identificação das 

instituições participantes. Esse cuidado em não divulgar essas empresas, deve-se 

ao compromisso acordado no próprio e-mail de envio para os empreendimentos 

locais, pelo qual não iria expor ou identificar as empresas nem as pessoas 

contribuíram com esse estudo, evitando assim qualquer forma de constrangimento 

aos estabelecimentos cooperadores e participantes deste estudo. 

 

Gráfico 1: Segmento de atuação dos empreendimentos que participaram da 

pesquisa de opinião, com seu respectivo percentual e número de respostas 

 

 

Já no segundo item em questão, demonstrado no ―Gráfico 1‖ acima, foi 

adotado como respostas alternativas preestabelecidas com pergunta fechada de 

múltipla escolha, pela qual abrangia todos os ramos de atuação existente no 

mercado, tais como: Agropecuária, Água-Gás e Saneamento, Alimentos 

Processados, Bancos, Carnes e Derivados, Construção Civil e Intermediação, 

Construção Pesada e Engenharia, Energia Elétrica, Equipamentos, Máquinas e 

Peças, Holdings, Hotelaria e Restaurantes, Imóveis Comerciais e Shoppings, 

4,70% 4,70% 4,70% 23,80% 33,30% 4,70% 19% 4,70% 

1 1 

2 

5 

7 

1 

4 

1 

PERCENTUAL NÚMERO DE RESPOSTAS
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Indústria de Alimentos, Indústrias em Geral, Materiais Diversos, Mineração, 

Negócios de Lazer e Eventos, Papel e Madeira, Petróleo-gás e Combustíveis, 

Química e Petroquímica, Roupas-Calçados e Acessórios, Serviços Diversos, 

Serviços Financeiros, Setor de Educação, Setor de Saúde, Setor de Seguros, Setor 

de Transportes, Siderúrgica e Metalúrgica, Tecnologia da Informação, 

Telecomunicações, Têxteis, Utilidades Domésticas e, por último, Varejo. A pergunta 

aplicada foi a seguintes: ―Assinale a opção que melhor descreve a área de atuação 

da empresa‖. Esse questionamento é de grande relevância, tendo em vista que 

conhecer os empreendimentos locais dar todo um sentido a este estudo, pois 

através das respostas obtidas é possível, além de compreender o segmento de 

atuação local, também poder gerar dados para um futuro estudo mais detalhado e 

com isso possibilitar uma melhor compreensão para os apontamentos finais desta 

pesquisa. Vale ressaltar que um dos empreendimentos pesquisados marcou dois 

campos de atuação, gerando assim 22 respostas. 

Com o resultado obtido e expostos no ―gráfico 1‖, foi possível entender que 

os principais ramos de atuação identificados entre as empresas pesquisadas ficaram 

entre o ramo papel e madeira, como também a indústria em geral, destacando-se 

entre os demais ramos de atuação. Esse fato se dá por existir na região do Alto Vale 

do Rio do Peixe uma vasta exploração do extrativismo vegetal, voltado diretamente 

ao ramo madeireiro (cultivo e corte), pelo qual oportunizam alguns segmentos 

industriais derivados desse processamento (CAÇADOR, 2017). 

O questionamento 3º (terceiro) objetivou a obtenção de confirmar o número 

total de colaboradores que cada empreendimento possuía, com a seguinte pergunta: 

―Qual o número de funcionários da empresa, distribuídos entre as áreas de venda, 

de produção ou serviços, administrativa e demais?‖, objetivando averiguar se os 

empreendimentos correspondem com o critério adotado quanto ao número de 

colaboradores assim estipulados no início. Uma das 21 empresas que participaram 

da pesquisa não quis responder/expor o número de funcionários que havia na 

empresa, sendo posto como resposta zero funcionários. Com intuito de resolver 

essa situação, foi realizado contato via telefone com esta empresa, para que 

pudesse informar por essa via, a quantidade de colaboradores, sendo desta forma 

repassada que havia aproximadamente de 400, sendo transmitido esse valor aos 

resultados finais. Um dos estabelecimentos possuía 68 colaborados, justificando se 
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estar nessa pesquisa por ter reduzido seu quadro de funcionários 

momentaneamente, mas que geralmente possui um número bem maior de 

funcionários, enquadrando-se por esta razão nesta pesquisa. Desta forma, foi 

considerada essa empresa ―de pequeno porte‖, pois há relevância em saber 

informação sobre suas necessidades no que tange às abordagens que serão 

realizadas daqui por diante.  Com isso, segue no ―Gráfico 02‖ o resultado da 

quantidade geral do quadro de funcionários de cada empreendimento pesquisado 

dos diversos segmentos industriais do município de Caçador.  

 

Gráfico 2: Resultado do número de funcionários das empresas pesquisadas 

 

 

Com a coleta dos dados, foi possível identificar que participaram da 

pesquisa os empreendimentos que possuíam em seus mais diversificados ramos 

industriais a quantidade de colaboradores compreendida entre 68 a 2000 

funcionários, dividindo-se da seguinte forma: duas empresas de pequeno porte, dez 

empreendimentos de médio porte e nove estabelecimentos industriais de grande 

porte, expostos no ―gráfico 2‖. 

Após saber o número de funcionários, foi lançado o quarto questionamento: 

―Quais cursos técnicos profissionalizantes podem melhor qualificar os profissionais 

da empresa e ampliar seus resultados?‖ colocando assim alternativas fechadas com 

cursos que o IFSC-Caçador vem ofertando, como também alguns que já ocorreram 

em anos anteriores, buscando saber qual a opinião do público empresarial/industrial 
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desse município quanto à qualificação profissional de seu interesse, como também 

gerar um parâmetro com esses resultados, que possibilitarão entender se os cursos 

correspondem aos anseios dessa parcela pesquisada. Com essa finalidade, foram 

colocadas alternativas, questões objetivas ―fechadas‖, possibilitando escolher 

quantas alternativas forem necessárias, dentro dos cursos técnicos de: 

Administração, Eletromecânica, Informática, Logística, Marketing e Vendas, Plástico, 

Recursos Humanos, e também, caso nenhuma das opções atendessem as 

expectativas dos pesquisados, havia a opção ―Outros‖ como escolha.  Os resultados 

seguem expressos no ―gráfico 3‖ logo a seguir.  

 

Gráfico 3: Percentual representativo de interesse dos cursos 

profissionalizantes listados pelas empresas 

 

 

Através dos resultados apresentados no ―gráfico 3‖, que objetivou questionar 

sobre quais os cursos técnicos profissionalizantes que melhor poderia favorecer aos 

empreendimentos pesquisados, foi possível realizar uma análise comparativa 

desses resultados de forma paralela ao demonstrados nas tabelas mencionadas em 

todo ―capítulo 3‖, fazendo-se, assim, foi possível verificar que os cursos preferenciais 

na visão das empresas, que obtiveram um percentual acima de 33%, são os mais 

procurados e consequentemente os que mais possuíram matriculas efetivadas. 

Utilizando-se dessa mesma linha comparadora, foi notado que o curso que obteve 

aproximadamente 14% da intenção do interesse empresarial demonstrou, em seus 
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períodos ofertados, uma baixa procura e consequentemente pouca efetivação de 

matrículas. Desta forma, dentro de um campo de possibilidades, tendo como 

parâmetros os números resultantes da pesquisa aplicada juntamente com os 

diversos períodos cursais que foram apontados no decorrer do ―capítulo 3‖, sendo 

possível compreender que a procura dos cursos profissionalizantes e suas escolhas 

por parte dos cidadãos desta região são influenciados diretamente pelas instituições 

empregadoras, gerando expectativas e interesses em se qualificar em determinadas 

áreas de conhecimento que lhe proporcione oportunidades de trabalho ou até 

mesmo valorização da formação profissionalizante nesta localidade. Esses fatores 

contribuem para a geração da valorização no que se refere a buscar, continuar e no 

despertar do interesse das pessoas desta localidade em se qualificar 

profissionalizante. Dentro dessa perspectiva, temos cursos como o de plástico pelo 

qual obteve cerca de 14% do interesse empresarial pesquisado e ao mesmo tempo 

apresentado nas tabelas 10, 13 e 18, a demonstração que em boa parte dos 

períodos cursais houve uma quantidade de matriculados abaixo do número de vagas 

ofertas, como também elevados índices de não concluintes, chegando a ter 82% de 

desistentes/não aptos em um de seus períodos cursais ofertados no IFSC-Caçador. 

Nesse mesmo sentido, foram obtidos índices positivos quanto ao curso de 

Administração, pelo qual liderou a pesquisa com aproximadamente 52% de interesse 

por parte do meio empresarial local e também obteve boa procura com muitos 

inscritos, gerando percentuais em sua maioria dos períodos, superiores a cinquenta 

por cento de formados, mostrando-se viável a sua continuidade. Logo em seguida, 

no mesmo patamar ou com muita proximidade de interesse, vieram os cursos de 

Eletroeletrônica, Marketing e Vendas, Informática, Recursos Humanos e Logística. A 

escolha, destes cursos, por parte dos empreendimentos locais, é bem aceita, pois 

são cursos de interesses comuns e que compõem as atividades corriqueiras das 

instituições pesquisadas. 

Como o resultado exposto no ―Gráfico 3‖, demonstra a opção de colocar 

―Outros‖, que não foi mencionado por só haver apenas sete cursos como respostas 

e que não apontariam todos os anseios empresariais quanto aos cursos técnicos 

profissionalizantes que poderiam atender as expectativas, foi colocado na questão 

cinco, a opção para que os empresários e responsáveis pelos estabelecimentos 

pudessem opinar sobre outros cursos profissionalizantes não citados anteriormente, 



94 

 

mas que poderiam suprir profissionalmente o empreendimento em questão com a 

seguinte pergunta: ―Caso tenha marcado "outros" cite qual ou quais os cursos 

técnicos poderiam ser ofertados pelo IFSC-Caçador para atender as demandas de 

sua empresa?‖. Nessa abordagem apenas nove dos 21 pesquisados responderam a 

esse questionamento. Algumas respostas foram apontadas mais de um curso 

profissionalizante de seu interesse, conforme segue abaixo: 

- Excell Intermediário e Avançado; 

- Cozinheiro; 

- Eletrotécnico, Químico, Madeira; 

- Curso na área da Madeira / Produção; 

- Curso Técnico Específico para área da construção civil - como Mestre de Obras e 

outros; 

- Técnico do vestuário; 

- Técnico em Celulose e Papel; e 

- Técnico em Plástico Voltado à Extrusão. 

Em continuidade com as sugestões dos empreendedores quanto à escolha 

dos cursos, foram obtidas algumas respostas ―outros cursos‖, tendo preferências 

para outras modalidades profissionalizantes que não há na demanda do IFSC-

Caçador atualmente, como: Excell Intermediário e Avançado; Cozinheiro; 

Eletrotécnico, Químico, Madeira; Curso na área da Madeira / Produção; Curso 

Técnico Específico para área da construção civil - como Mestre de Obras e outros; 

Técnico do vestuário; Técnico em Celulose e Papel; e Técnico em Plástico Voltado à 

extrusão. Alguns desses cursos já tinham sido apontados na consulta pública 

realizados em 2010, abordada no ―capítulo 2.1- O IFSC - Câmpus Caçador‖, com os 

cursos na área de: madeira, na área de construção civil (Edificações), Técnico em 

Vestuário e Técnico em Plástico (Voltado à Extrusão). Essa tendência é justificada 

pelo fato de existir nessa localidade setores como mobília, e entre outros derivados, 

sendo que a indústria madeireira no município também visa à exportação e, ainda, 

merece destaque, nesse sentido, o setor Metal-Mecânico, do couro e do calçado, de 

confecções e de plásticos (CAÇADOR, 2017). 

 Quanto à solicitação do curso Técnico do Vestuário, que é composto por 
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diversos cursos do ramo de costura, como: Desenhista de Moda, Confeccionador de 

Bolsas em Tecido, Costureiro Industrial do Vestuário e outros, demonstrados nas 

diversas planilhas do ―capítulo 3‖ desse estudo, realizados nos anos de 2011 a 2015 

no IFSC-Caçador, teve em boa parte de seus períodos cursão bons resultados 

quanto à formação, chegando em algumas modalidades a 100% de cursando 

concluintes em alguns períodos realizados. Já o curso técnico em Plásticos voltado a 

extrusão, foi obtido apenas uma solicitação entre os três ramos destes segmentos 

industriais pesquisados. Num contexto geral, a formação técnica em plástico tem 

obtido, conforme dados das variadas tabelas numéricas do ―capítulo 3‖, baixa 

procura, alta evasão e consequentemente poucos formados. 

Colocando-se em pauta a valorização dos colaboradores que possuem curso 

técnico profissionalizante e atuam nessas empresas pesquisadas, foi lançada a 

sexta questão, atendo-se em saber se há entre os colaborados da instituição 

pesquisada alguma diferença salarial entre os funcionários qualificados e não 

qualificados tecnicamente, com a seguinte abordagem: ―Quanto à faixa salarial, há 

diferença entre os funcionários que possuem ou não curso técnico?‖. Foram obtidos 

os seguintes resultados expressos no ―Gráfico 4‖. 

 

Gráfico 4: Demonstra a diferença percentual dos estabelecimentos que dão algum 

incentivo financeiro aos trabalhadores possuintes de formação técnica 

profissionalizante e os que não aplicam diferença alguma 

 

 

É possível notar que a maioria dos segmentos industriais do município de 
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Caçador afirma que há uma diferença salarial para os colaboradores que possuem 

qualificação profissional, abrangendo mais da metade dos pesquisados. 

Realizou-se uma análise mais detalhada quanto à valorização do funcionário 

que possui em seu currículo algum curso técnico profissionalizante, tentando 

visualizar separadamente essa ocorrência entre as empresas de pequeno, médio e 

grande porte, obtendo os resultados apontados no ―gráfico 5‖ abaixo. 

 

Gráfico 5: Representação gráfica dos empreendimentos de pequeno, médio e 

grande porte que há diferença salarial ou não para os colaboradores 

 

 

Com os resultados aferidos no ―gráfico 5‖, foi possível deduzir que mesmo 

que nesta localidade de ―Caçador‖ há uma tendência quanto à valorização do 

trabalho qualificado, ou seja, quanto maior o empreendimento, menos incentivo há 

na valorização profissionalizante, conforme já mencionado graficamente. 

Tendo como base ainda as diferenças salariais existentes entre os 

trabalhadores que possuem qualificação profissional e os que não a possuem, foi 

realizada em seguida uma nova pergunta, com respostas fechadas, conforme segue: 

―Caso a resposta anterior seja positiva, a diferença salarial é de?‖: tendo como 

resposta cinco alternativas fechadas de múltipla escolha, podendo ser marcado 

apenas um campo. Assim foram disponíveis alternativas fechadas com as diferenças 

salariais conforme segue: Até 20%, Entre 21 e 40%, entre 41 e 60%, maior que 61%, 

ou não se aplica. Nessa questão, foram obtidas 17 respostas dentre os 21 
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participantes da pesquisa. Ressaltomos também que só foram representados 

graficamente as respostas que tiveram pelo menos uma opção marcada, resultando 

no ―gráfico 6‖ a seguir. 

 

Gráfico 6: Mostra o número de empreendimentos que gratificam os funcionários que 

possuem escolaridade técnica em percentuais e também as instituições que não 

aplica nenhuma diferença salarial 

 

 

Os resultados demonstrados no ―gráfico 6‖ que o total de estabelecimentos 

industriais que valorizam seus funcionários chega a 58,80% e os que não aplicam 

nenhuma forma contributiva foi obtido 41,20%. Esse resultado serviu também para 

confirmar os dados resultantes da questão anterior demonstrada no gráfico 04, que 

se obteve um percentual bem aproximado e com isso, reafirma as respostas obtidas 

nesse estudo. 

A exigência escolar é crucial na avaliação curricular de candidatos à vaga de 

emprego, assim, uma boa parte dos empreendimentos adota um grau de 

escolaridade mínimo exigido para contratar seus colaboradores. Com isso, tendo 

como fim de saber qual o grau de instrução exigido para contratação de funcionários 

nas diversas empresas pesquisadas, foi lançada uma nova alternativa, colocando 

em ênfase a exigência escolar, com a seguinte indagação: ―Qual a formação mínima 

exigida para a contratação de um funcionário para os cargos médios de supervisão 

ou coordenação em sua empresa?‖. Tendo opções de respostas as seguintes 

alternativas fechadas: Fundamental, Ensino Médio, Ensino Superior, Pós-Graduação 
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(em nível de especialização ou MBA), Pós-Graduação (em nível de mestrado ou 

doutorado), e Não exige formação mínima. As alternativas que não obtiveram 

nenhuma marcação de escolha como preferência, não será apresentada 

graficamente, dando ênfase apenas às que tiveram pelo menos uma escolha, 

conforme segue abaixo no ―gráfico 7‖. 

 

Gráfico 7: Exigência empresarial quanto à formação escolar colocada como requisito 

para a contratação de colaboradores nos diversos empreendimentos pesquisados 

 

  

Com base no resultado demonstrado ―no gráfico 7‖, foi possível também 

verificar a exigência escolar requisitada nos empreendimentos para a contratação 

inicial de um novo colaborador, tendo assim resultados divididos das exigências 

iniciais de contratação entre ―Ensino Médio‖ e ―Fundamental‖, demonstrando que as 

empresas locais, de forma generalizada, não fazem muita questão no ato de 

contratação, deixando a entender, dentro de um campo de possibilidades, que boa 

parte destes estabelecimentos comerciais tem na sua estrutura laborativa cidadãos 

com baixo grau escolar, e não há exigências de nível superior, ficando mais provável 

que nessas instituições tenha uma ênfase mais voltada para o ensino técnico 

profissionalizantes em suas exigências laborais cotidianas. 

A fim de saber se os estabelecimentos em questão teriam interesse em 

realizar pareceria com o IFSC-Caçador, foi lançada a seguinte questão: ―A empresa 

teria interesse em firmar um convênio com a instituição, com o objetivo de criar 

oportunidades para estágios e possíveis contratações dos alunos dos diversos 
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cursos técnicos do IFSC-Caçador?‖ A questão proporcionou a esses pesquisados 

respondessem ―sim‖ ou ―não‖, não tendo obrigatoriedade em responder. Resultando 

unicamente em 12 respostas ―sim‖, equivalendo a aproximadamente 57% e nove 

não opinaram. Não houve nenhuma recusa com a resposta ―NÃO‖, sendo desta 

forma positiva a possibilidade de futuras parcerias entre a rede de ensino e os 

estabelecimentos consultados. Cabe ressaltar também que essa abertura dada 

quanto à possibilidade de parcerias, pode contribuir significativamente com a 

divulgação dos cursos ofertados, conseguindo, desta forma, alcançar pessoas que 

desconhecem a instituição IFSC-Caçador, como também seus cursos ofertados e os 

períodos de inscrição. 

Voltando-se novamente para a questão profissionalizante, foi levantando o 

seguinte questionamento: ―Sua empresa tem um programa interno de capacitação 

ou qualificação profissional? Possui parceria com alguma instituição de ensino? Já 

pensou em desenvolver algo semelhante juntamente com outras empresas?‖. Com 

isso foi deixado um campo aberto para as respostas, deixando o participante da 

pesquisa livre para expor e explicar a forma como é feito em cada empreendimento 

e suas peculiaridades quanto a formação profissionalizante, gerando, assim, 

algumas respostas que foram fracionadas e estão expostas logo a seguir, a iniciar 

com a demonstração gráfica ―9‖.  

 
 

Gráfico 8: Resultado das respostas dos empreendimentos sobre a existência 

de um programa de capacitação ou a sua não aplicação 
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O resultado do ―gráfico 9‖ demonstra uma preocupação dos 

empreendimentos locais quanto à formação profissionalizante dos seus 

colaboradores, tendo assim uma quantidade bem expressiva de empresas que 

buscam melhorar seu quadro funcional através da capacitação. 

Dando continuidade às respostas obtidas com o questionamento anterior já 

supracitada no parágrafo anterior, em sua segunda parte, pelo qual se questionou o 

seguinte: ―Possui parceria com alguma instituição de ensino‖ tendo as mais diversas 

respostas. Das dezesseis respostas obtidas positivamente, foi possível extrair os 

seguintes resultado demonstrados logo a seguir no ―gráfico 10‖.  

 

Gráfico 9: Parcerias existentes entre as instituições pesquisadas e seus respectivos 

cooperadores para a formação profissional 

 

 

Com o olhar voltado pra capacitação, foi questionado como as empresa 

motivam os funcionários a se qualificarem, lançando a seguinte pergunta: 

―Atualmente, a empresa tem um plano de incentivo para os funcionários 

frequentarem cursos técnicos ou profissionalizantes?‖ Tendo o resultado expresso 

no ―gráfico 11‖ logo a seguir. 
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Gráfico 10: Resultado sobre se os empreendimentos locais incentivam seus 

colaboradores a frequentarem cursos técnicos profissionalizantes 

 

 

O incentivo empresarial, no que tange à qualificação profissional de seus 

colaboradores, é de grande relevância para que estes ajudadores possam se 

aperfeiçoar e consequentemente prestar uma melhor qualidade de serviço nos 

diversos segmentos industriais de atuação, como também ter novas oportunidades 

no mercado de trabalho. Com isso, através das respostas ―sim‖, quanto aos 

incentivos incentivo para a qualificação profissional, foi realizado uma nova questão 

para os que responderam de forma positiva ao tema já mencionado anteriormente, 

com a seguinte pergunta: ―Caso a resposta anterior tenha sido ―sim‖, que tipo de 

incentivo é oferecido ao seu colaborador?‖. Sendo este questionamento com 

respostas abertas, possibilitando a obtenção das mais variadas maneiras que cada 

empreendimento adota para incentivar seus funcionários. Essa abordagem resultou 

em 14 respostas positivas. Assim, foi realizada uma seleção das respostas, 

separando-as em três tipos de incentivos, extraídos das respostas dos 

empreendimentos pesquisados, conforme o ―gráfico 12‖. 
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Gráfico 11: Representação gráfica dos tipos de incentivos a qualificação profissional 

dos colaboradores, tendo as seguintes divisões: Bolsa de Estudo de 10 a 100%, 

Ajuda Financeira, Desconto em Instituições Conveniadas a empresa. 

 

 

Através dos resultados obtidos e assim expostos no ―gráfico 12‖, pelo qual 

apontou quanto ao incentivo dos colaboradores a realizarem qualificações técnicas 

profissionalizantes, foi possível perceber que nenhum dos empreendimentos cobre 

ou afirma cobrir integralmente os custos da mensalidade com a formação técnica de 

seus funcionários, exceto aos empreendimentos que realizam capacitação interna 

(apontados no gráfico 10). Com isso, ficou nitidamente compreendido que para os 

funcionários realizarem algum tipo de capacitação, exceto a interna, precisam 

investir um determinado valor ―x‖ para poder se aperfeiçoar tecnicamente. 

Dentre uma das perguntas contidas no questionário, constou a seguinte 

abordagem: ―Como sua empresa avalia o IFSC-Caçador com relação ao 

desenvolvimento regional local?‖ Ficando assim aberta para expressar opiniões 

sobre a atuação do IFSC, tendo como relação o desenvolvimento regional local. 

Com isso, foram obtidos, de uma forma geral, aspectos positivos quanto à atuação 

do IFSC nesta localidade, expressando a satisfação dos empreendimentos 

questionados que variaram entre respostas ―bom‖ a ―excelente‖. Nesse quesito 
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também foram obtidos respostas que seguem: ―Bom, mas de difícil acesso‖ como 

também ―Excelente, mas precisa inserir-se ainda mais cursos técnicos‖. Resposta 

incentivadoras como: ―Mais uma instituição que veio para somar, com certeza tem 

um importante papel para o desenvolvimento das pessoas‖; ―Acredito que seja muito 

positivo, trazendo profissionais de nível diferenciado, bem como novo método de 

ensino‖; ―Avaliamos sendo muito importante para nosso desenvolvimento e dos 

funcionários‖; ―Ótimo, pois promove educação profissionalizante para acesso de 

todos (gratuito)‖; ―Ajuda muito na qualificação desses profissionais‖. Entre as 

respostas, houve empresa que mencionou que estão contratando alunos do IFSC 

para seus empreendimentos ressaltando que é ―Muito importante a instalação do 

IFSC em nossa cidade. Tem sido uma referência na qualidade de ensino. A empresa 

recentemente teve uma experiência muito interessante em um processo seletivo 

para uma vaga de estágio. Recebemos bons currículos e candidatos com perfis 

muito bons, alunos do curso de Engenharia da Produção. A princípio, era apenas 

uma vaga, mas conhecendo o nível de potencialidade dos candidatos apresentados, 

a empresa optou por abrir mais uma vaga de estágio e uma vaga de efetivação. Foi 

uma experiência muito positiva. Também importante ressaltar a vinda de vários 

estudantes de outras cidades, isso também tem impactado positivamente‖. Com isso 

é possível termos a influência do IFSC-Caçador nos empreendimentos locais, 

atuando de forma participativa. 

O último questionamento explorado nesse trabalho teve a seguinte 

abordagem: Como você entende que o IFSC-Caçador pode contribuir para as 

melhorias sociais da região do Alto Vale do Rio do Peixe? Possibilita-se, desta 

forma, que os empreendimentos possam expressar as perspectivas que possuem 

quanto ao IFSC-Caçador, e assim gerar, nesse sentido, ideias que possam contribuir 

para o crescimento desta instituição de ensino e possibilitar as melhorias, como é 

proposto no tema deste trabalho. Com isso, em suma, foram obtidas respostas de 

que o IFSC pode contribuir com a oferta de cursos para trabalhadores e cidadãos, 

visando assim a cooperar positivamente para a região à qual está inserida, tendo de 

um modo geral observações positivas e esperançosas quanto à atuação desta 

instituição de ensino. Foi também obtido resposta como: ―Penso que o IFSC deveria 

se envolver mais junto com as empresas, pois poderíamos auxiliar na divulgação de 

cursos, levando mais alunos à instituição. Já tentamos por algumas vezes ligar no 
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IFSC e tivemos muitas informações desencontradas. Já solicitamos que nos enviem 

as programações para convidarmos os funcionários e fazer divulgação interna, 

porém até o momento nunca recebemos nenhum material. Sabemos da consistência 

e importância desta instituição no município e é desejo da empresa ajudar no que for 

possível para manter e desenvolver, auxiliando no crescimento do IFSC‖; como 

também ―Na realização de pesquisas e na vinda de novos cursos para Caçador‖; 

―Capacitando profissionais para atender nosso mercado de trabalho que hoje conta 

com uma grande defasagem de profissionais capacitados‖ e também ―A capacitação 

das pessoas só tem a agregar na realidade das empresas, por isso acho o trabalho 

do IFSC muito bom, porém na área de atuação da nossa empresa não temos 

instituições que ofereçam cursos profissionalizantes e técnicos‖. Sendo todas as 

respostas relevantes no sentido proposto deste questionário, pois assim foi possível 

extrair informações importantes que poderão contribuir significativamente para este 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES 

 

Para finalizar este trabalho, faz-se necessário estabelecer considerações no 

sentido de reforçar determinados aspectos da pesquisa, bem como elencar 

situações que indiquem possíveis contribuições do IFSC-Caçador para a Região Alto 

Vale do Rio do Peixe. 

Retomando o primeiro capítulo, que trata da questão do desenvolvimento, é 

possível considerar que a ideia de desenvolvimento não pode ser associada de 

forma simplificada com crescimento econômico, embora faça parte desse processo, 

sendo extraídos conceitos importantes nesse sentido, como também de 

desenvolvimento local, e a importância das indústrias nesse processo conjunto em 

prol dos melhoramentos dos índices esperados quanto a qualidade de vida dos 

cidadãos. Esse ―bem-estar‖ esperado só ocorrerá à medida que todos os entes 

envolvidos possam contribuir, cada um com seu papel social especifico ―o Estado, os 

ramos empresariais e o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia‖, pois todos eles 

estão interligados quando se refere aos índices positivos em prol da região 

caçadorense. 

À medida que entramos nos tópicos ―Conhecendo Caçador‖ e ―O IFSC-

Câmpus Caçador‖, foi possível entender um pouco sobre o setor industrial presente 

nesta região e seus potenciais à economia local, e com isso, justificar o quanto 

significativo foi a vinda desta instituição de ensino para este município, seja na 

geração de oportunidades de se obter uma qualificação que prepara o cidadão para 

o mercado de trabalho e o desmarginaliza, como também ao se referir no 

melhoramento da qualidade de vida dos cidadãos, através do ensino técnico 

profissionalizante gratuito. Também vale ressaltar que há uma contribuição 

significativa quanto ao melhoramento das práticas laborais proporcionado pela 

formação técnica ofertada pelo IFSC-Caçador, seja na prestação de serviços, como 

também na confecção dos produtos comercializados na região, que resultam, nesse 

sentido, em possíveis melhorias na vida das pessoas. Ao realizar a pesquisa 

documental para se obter um pouco da história do IFSC-Caçador, ocorreram 

descobertas que apontaram a atuação dessa instituição de ensino nos períodos de 

2006 a 2009 (antes da construção física), sendo os trabalhos desse época voltados 

exclusivamente para a formação técnica do Setor de Vestuário, quel gerou 

expectativas da vinda dessa instituição para o município de Caçador.   
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No terceiro capítulo desse estudo, que se deu início com ―Os fatores que 

incentivaram a propagação dos cursos técnicos profissionalizantes no País‖ foi 

bastante proveitoso compreender os reais motivos do surgimento e também logo em 

seguida, sobre a origem e importância desta atuação formadora capaz de influenciar 

positivamente a vida das pessoas e o meio em que está inserida, tendo, logo em 

seguida, a realização de forma ordenada e sequencial de todas as ofertas de cursos 

do IFSC-Caçador, objetivando com essa exposição de tabelas que possibilitou uma 

melhor compreensão a medida que foram inseridas no decorrer deste trabalho. 

Pode-se considerar que os resultados obtidos nesta pesquisa de campo 

foram satisfatórios e condizentes, pois atenderam aos objetivos propostos que era 

gerar, através desse estudo, apontamentos dos cursos técnicos profissionalizantes 

na visão dos responsáveis ou donos, empreendimentos locais participantes da 

pesquisa, como também na geração de um entendimento dessa região tão 

importante para o Estado de Santa Catarina. 

Alguns cursos profissionalizantes tiveram destaque, devido às solicitações 

obtidas no decorrer da aplicação do questionário, tendo com essas solicitações 

algumas arguições e levantamentos quanto aos cursos técnicos em Vestuário e 

Plásticos, requisitados em uma das questões desta pesquisa. Quanto ao Curso de 

Vestuário, o Câmpus Caçador tinha uma sala específica para a realização de cursos 

na área de corte costura até o início de 2016, sendo que foi desocupada e desfeita 

toda a estrutura elétrica existente, para transformar esse espaço na atual sala de 

jogos/educação física. Será um curso a ser repensado, pois as máquinas estão 

estocadas em um compartimento de divisórias provisório no corredor do Bloco I. 

Ressalto também que até a presente data não foram obtidos resultados de procura e 

conclusão tão altos como os do cursos voltado à área de costura industrial. Já o 

Curso de Plástico Voltado à Extrusão, que também foi requisitado, deve ser visto as 

possibilidades nessa modalidade, se há condições para tal (estrutural, máquinas, 

equipamentos e professores) e também como foi obtido apenas uma resposta, 

verificar a viabilidade junto às empresas deste ramo, realizando uma pesquisa bem 

restrita nesse sentido, com intuito de visualizar o que o mercado local pode absorver 

nessa modalidade. Essa ação se dá por muitas vezes as empresas necessitarem de 

poucos trabalhadores de uma determinada área de conhecimento, e que todo 

investimento realizado pela rede de ensino não favorece as perspectivas gerais da 
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região, mas a uma minoria industrial, sendo um desperdício de recurso em todos os 

sentidos, pois a ideia deste estudo não é atender todos os desejos e anseios do 

meio empresarial, mas gerar oportunidade de melhorias nas vidas das pessoas 

quanto às reais perspectivas desta comunidade. Os demais cursos indicados, como: 

―Excell Intermediário e Avançado; Cozinheiro; Eletrotécnico; Químico; Curso na área 

da Madeira / Produção; Curso técnico Específico para área da Construção Civil - 

como Mestre de Obras e outros; Técnico em Celulose e Papel‖, devem verificar suas 

viabilidades já comentadas anteriormente, pois há algumas limitações da própria 

instituição no que tange a professores em certas áreas profissionalizantes como 

também estrutural, máquinas e equipamentos. 

Também foi notado que os empreendimentos pesquisados, em sua maioria, 

beneficiam os colaboradores que possuem em seu currículo cursos 

profissionalizantes que aqui atuam, chegando a ter uma diferença percentual de 

aproximadamente 18% a mais que os estabelecimentos que não incentivam 

financeiramente. Essa diferença percentual é preocupante, pois ainda é pouco na 

prática, tendo em vista que os maiores empreendimentos locais ―empresas de 

grande porte‖ foram apontadas como as que menos valorizam os profissionais nesse 

sentido. Isso é preocupante, pois esses empreendimentos possuem uma quantidade 

expressiva de colaboradores. Essa falta de incentivo nessa percepção pode 

cooperar para um desinteresse quanto à procura da profissionalização, como 

também influenciar negativamente numa possível melhora ao que se refere no 

desenvolvimento para as pessoas desta região. 

A cogitação de parceira também foi colocada em pauta, tendo a maioria dos 

empreendimentos pesquisados interesse em ser parceiras do IFSC-Caçador. Nesse 

sentido, seria importante que esta instituição de ensino possa fomentar essa 

parceria, pois esses empreendimentos podem ajudar significativamente, seja 

anunciando os cursos com toda programação das ofertas e períodos de inscrição 

para o quadro de funcionários dos mais variados segmentos industriais, com isso, 

melhorando o fator procura em todos os cursos e modalidades ofertadas no IFSC-

Caçador. Por outra perspectiva, também incentivando as instituições locais à 

contratação de estagiários, pois com isso é gerado oportunidades para ambas as 

instituições entender as limitações e necessidade enfrentadas no mercado local 

como também no incentivo e valorização profissional por parte dos empreendedores 
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locais. 

Quanto ao programa de incentivo à capacitação apontada pelos 

empreendimentos pesquisados, foi possível entender que a maior parte dessas 

empresas possuem um programa de capacitação junto ao Sistema ―S‖ ou 

instituições conveniadas, demonstrando que há um interesse por parte das 

empresas em possuir colaboradores mais qualificados no exercício das atividades 

cotidianas, mesmo que essas exigências não sejam tão enfatizadas no ato de 

seleção e contratação, havendo uma representação exposta no ―gráfico 12‖ com os 

tipos de incentivos dados aos trabalhadores das empresas questionadas que 

querem se qualificar em uma determinada área de conhecimento. Esses incentivos 

variaram entre: bolsa de estudo, ajuda financeira e descontos nas instituições 

conveniadas, sendo este auxílio pecuniário contributivo por parte das empresas não 

compensatórias com todas as despesas geradas nos cursos profissionalizantes de 

seus colaboradores. São bancados com todas as despesas na formação com os 

cursos de capacitação interna, e que não geram custos para seu quadro de 

funcionários. Nesse sentido, há o IFSC-Caçador que pode cooperar com essa 

profissionalização, ofertando um ensino de qualidade e gratuito, não gerando custo 

com mensalidades para o empregador e principalmente para o empregado que 

possui interesse em se aperfeiçoar e melhorar seu currículo. 

O IFSC-Caçador foi muito bem avaliado quanto a sua relação institucional 

formadora atuante no desenvolvimento regional local, obtendo desta forma os mais 

variados elogios e expectativas na visão dos empreendimentos pesquisados.   

Por fim, foi perguntado ―como você entende que o IFSC-Caçador pode 

contribuir para as melhorias sociais da região do Alto Vale do Rio do Peixe?‖ sendo 

de um modo geral solicitado nos comentários sobre a oferta de cursos 

profissionalizantes compatíveis com a realidade da região e mais diversidades nos 

cursos profissionalizantes. Também foi possível notar que muitos estabelecimentos 

comerciais não têm acesso ou desconhecem os períodos de inscrição, como 

também alguns cursos oferecidos pela instituição. Com isso, é necessário mais 

divulgação, não só na comunidade, no bairro, mas juntamente com as empresas 

locais, com intuito de atingir os colaboradores dos mais variados ramos de 

empreendimentos e seus familiares, tendo com esses empreendimentos parcerias 

nas divulgações dos cursos e também motivando seus colaboradores a se 

qualificarem nas próximas demandas.  
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Concluindo esse trabalho, venho enfatizar que essa pesquisa de campo se 

ateve à visão empreendedora, juntamente dos os dados numéricos das ofertas dos 

cursos, conforme demonstrado nos capítulos 3 e 4 deste estudo. Com esses dados 

obtidos, é evidente que não foi possível atingir todos os segmentos interessados, 

pois faltou a opinião da população caçadorense no que se refere à formação técnica 

tecnológica profissionalizante, porém atingiu os objetivos propostos dentro das 

perspectivas iniciais traçadas. Nesse sentido, é importante ressaltar a importância de 

se fazer pesquisas e análises que contribuam às readequações necessárias de 

forma contínua, realizando estudos que abordem o público externo do IFSC, 

gerando resultados os mais distintos e imparciais possíveis, e, com isso, gerar um 

banco de dados capaz de influenciar as futuras decisões que possam gerar uma 

maior relevância da atuação desta instituição para a Região Alto Vale do Rio do 

Peixe, contribuindo, assim, no alinhamento das ofertas de cursos com as reais 

necessidades locais, sejam na visão empreendedora, como também por parte da 

população. Igualmente vale destacar que se tenha uma motivação institucional por 

parte do IFSC para que sejam realizadas consultas/pesquisas pelo menos a cada 

dois anos para reavaliar os cursos em andamento, como também a abertura ou 

trancamento de curso, com base em pesquisas bem fundamentadas, pois a 

continuidade ou a extinção de cursos, sem uma boa análise, acarreta prejuízos que 

vão desde servidores empenhados, até máquinas e equipamentos que são 

investidos para tal fim.  Essa preocupação precisa ser observada, pois, no final de 

todos os atos e fatos gerados, é consequentemente produzido um custo total das 

decisões tomadas, pois a população paga a conta através dos ―impostos‖. Com 

pesquisas frequentes, possibilitará melhores resultados quanto à oferta de cursos, 

tendo um provável melhoramento das procuras e também na redução da evasão 

escolar, que não foi abordado nesse estudo, mas que é atualmente um desafio a ser 

compreendido e trabalhado por essa instituição.  

Nesse sentido, o Câmpus Caçador, consegue realmente atuar na 

comunidade local, através das ofertas dos mais variados cursos que contribuem, 

tanto para o desenvolvimento local, suprindo as necessidades profissionalizantes, 

como também elevando o nível educacional das pessoas dessa região como um 

todo. Também é possível entender, desta forma, que o IFSC é uma instituição 

educadora que contribui e tem um grande potencial em se tornar mais relevante e 

cooperar ainda mais com o desenvolvimento regional local do Alto Vale do Rio do 
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Peixe. 
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APÊNDICE A – TEXTO INTRODUTÓRIO A PESQUISA 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

Esta pesquisa compõe a coleta de dados para realização da Dissertação do 

Mestrando Isaac Guilherme de Oliveira, regularmente matriculado no Curso de 

Mestrado Acadêmico em Desenvolvimento e Sociedade, na Universidade do Alto 

Vale do Rio do Peixe (UNIARP), que está sob orientação do Professor Ludimar 

Pegoraro. 

O referido estudo destina-se investigar o perfil profissional da indústria local, sob o 

ponto de vista dos gestores destas empresas, com intuito de entender a real 

necessidade de formação técnica profissional local. Para sua realização será feito 

um levantamento de dados primários, junto as empresas listadas entre as maiores 

empresas do Município de Caçador-SC. 

Sua participação nesta pesquisa é voluntária e consistirá apenas no preenchimento 

do questionário, respondendo às perguntas formuladas. 

Queremos informar que o caráter ético desta pesquisa assegura a preservação da 

identidade das pessoas participantes, assim como, das empresas. Desse modo, 

precisamos estar certos de que você autoriza que o material e as informações 

obtidas possam ser publicados em aulas, seminários, congressos, palestras ou 

periódicos científicos (em forma de pesquisa). Porém, não deve ser identificado por 

nome do respondente e nem da empresa, em qualquer uma das vias de publicação 

ou uso. 

O banco de dados com as respostas ficará sob a propriedade dos pesquisadores 

pertinentes ao estudo e, sob a guarda do mesmo. 

Para acessar o questionário 

click:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcWLfxnj7fXl_nJgBL6TIiKOm5I8z

MxKcr9ZoXcGEZz31iPw/viewform?usp=sf_link 

Durante todo o período da pesquisa você terá a possibilidade de tirar qualquer 

dúvida ou pedir qualquer outro esclarecimento. Para isso, entre em contato com: 

Mestrando Isaac Guilherme de Oliveira (isaac.guilherme@ifsc.edu.br) 

Desde já, agradecemos por sua colaboração no desenvolvimento da ciência, no 

processo de formação da acadêmica e no desenvolvimento local.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcWLfxnj7fXl_nJgBL6TIiKOm5I8zMxKcr9ZoXcGEZz31iPw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcWLfxnj7fXl_nJgBL6TIiKOm5I8zMxKcr9ZoXcGEZz31iPw/viewform?usp=sf_link
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

PESQUISA DE PERFIL TÉCNICO PROFISSIONAL 

O questionário tem como objetivo conhecer o perfil profissional dos 

empreendimentos locais do município de Caçador, com intuito de entender as 

demandas das empresas locais no que tange as perspectivas profissionais e 

com isso ter parâmetro comparativo com os cursos ofertados pelo IFSC. Como 

também atender as necessidades de qualificação profissional propiciando a 

comunidade, melhor renda e consequentemente qualidade de vida. 

 

1. Identifique sua empresa? 

 

2. Assinale a opção que melhor descreve a área de atuação da empresa? 

□ Agropecuária 

□ Água, gás e saneamento 

□ Alimentos processados 

□ Bancos 

□ Carnes e derivados 

□ Construção civil e intermediação 

□ Construção pesada e engenharia 

□ Energia Elétrica 

□ Equipamentos, máquinas e peças 

□ Holdings 

□ Hotelaria e Restaurantes 

□ Imóveis comerciais e shoppings 

□ Indústria de alimentos 

□ Indústrias em geral 

□ Materiais diversos 

□ Mineração 

□ Negócios de lazer e eventos 

□ Papel e madeira 

□Petróleo, gás e combustíveis 

□ Química e petroquímica 

□ Roupas, calçados e acessórios 

□ Serviços diversos 

□ Serviços financeiros 

□ Setor de Educação 

□ Setor de saúde 

□ Setor de seguros 

□ Setor de transporte 

□ Siderurgia e metalurgia 

□ Tecnologia da informação 

□ Telecomunicações 

□ Têxteis 

□ Utilidades domésticas 

□ Varejo 
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3. Qual o número de funcionários da empresa, distribuídos entre as áreas de 

vendas, de produção ou serviços, administrativo e demais? 

 

4. Quais cursos técnicos profissionalizantes podem melhor qualificar os 

profissionais da empresa e ampliar os seus resultados? 

□Técnico de Informática 

□Técnico em Plástico 

□Técnico em eletromecânica 

□Técnico em administração 

□Técnico em Recursos Humanos 

□Técnico em Marketing e Vendas 

□Técnico em Logística 

□Outros 

 

5. Caso tenha marcado "outros" cite qual ou quais os cursos técnicos 

poderiam ser ofertados pelo IFSC-Caçador para atender as demandas de 

sua empresa? 

 

6. Quanto a faixa salarial, há diferença entre os funcionários que possuem ou 

não curso técnico? 

□ Sim 
□ Não 

 

7. Caso a resposta anterior seja positiva, a diferença salarial é de: 

□ Até 20% 

□ Entre 21% e 40% 

□ Entre 41% e 60% 

□ Maior que 61% 

□ Não se aplica 

 

8. Qual a formação mínima exigida para a contratação de um funcionário para 

os cargos médios de supervisão ou coordenação em sua empresa? 

□ Fundamental 

□ Ensino Médio 

□ Ensino Superior 

□ Pós-Gradução (em nível de especialização ou MBA) 

□ Pós-graduação (em nível de mestrado ou doutarado) 

□ Não exige formação mínima 
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9. A empresa teria interesse em firmar um convênio com a instituição, com o 

objetivo de criar oportunidades para estágios e possíveis contratações dos 

alunos dos diversos cursos técnicos do IFSC-Caçador? 

□ Sim 

□ Não 

 

10. Sua empresa tem um programa interno de capacitação ou qualificação 

profissional? Possui parceria com alguma instituição de ensino? Já 

pensou em desenvolver algo semelhante juntamente com outras 

empresas? 

 

11. Atualmente a empresa tem um plano de incentivo para os funcionários 

frequentarem cursos técnicos ou profissionalizantes? 

□ Sim 

□ Não 

 

12. Caso a resposta anterior tenha sido "sim" que tipo de incentivo é oferecido 

ao seu colaborador? 

 

13. Como sua empresa avalia o IFSC-Caçador com relação ao desenvolvimento 

regional local? 

 

14. Como você entende que o IFSC-Caçador pode contribuir para as melhorias 

sociais da região do Alto Vale do Rio do Peixe?  

 

 

 

 

 

 

 

 


