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1 APRESENTAÇÃO
A Carta de Serviços ao Usuário é um documento elaborado pela administração pública que visa informar aos
cidadãos quais os serviços prestados pela instituição, como acessar e obter esses serviços e quais são os
compromissos de atendimento estabelecidos.
A Carta de Serviços ao Usuário do IFSC tem por finalidade:
• melhorar a relação da instituição com a comunidade interna e externa;
• divulgar os serviços prestados com os seus compromissos de atendimento para que sejam amplamente
conhecidos pela sociedade;
• fortalecer a confiança e a credibilidade da sociedade na administração pública quando esta percebe uma
melhora contínua em sua eficiência e eficácia;
• garantir o direito do cidadão para receber serviços em conformidade com as suas necessidades.

2 PERFIL INSTITUCIONAL
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina - IFSC é uma instituição pública que
tem por finalidade ofertar formação e qualificação em diversas áreas, nos vários níveis e modalidades de ensino, bem
como realizar pesquisa e desenvolvimento de novos processos, produtos e serviços, em articulação com os setores
produtivos da sociedade catarinense.
A instituição é uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica, e possui autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar.
O IFSC tem como órgão executivo a Reitoria, localizada em Florianópolis, capital de Santa Catarina. Possui 22
câmpus, localizados nas várias regiões do estado: Araranguá, Caçador, Canoinhas, Chapecó, Criciúma, Garopaba,
Gaspar, Jaraguá do Sul – Rau (Geraldo Werninghaus), Florianópolis, Florianópolis-Continente, Itajaí, Joinville, Jaraguá
do Sul, Lages, São José, Palhoça Bilíngue, São Carlos, São Lourenço do Oeste, São Miguel do Oeste, Tubarão,
Urupema e Xanxerê.

2.1 MISSÃO
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.

2.2 VISÃO
Ser instituição de excelência na educação profissional, científica e tecnológica, fundamentada na gestão
participativa e na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

2.3 VALORES
❖ ÉTICA, pautada por princípios de transparência, justiça social, solidariedade e responsabilidade com o bem
público.
❖ COMPROMISSO SOCIAL, pautado pelo reconhecimento às diferenças históricas, econômicas, culturais e
sociais.

❖ EQUIDADE, pautada pelos princípios de justiça e igualdade nas relações sociais e nos processos de gestão.
❖ DEMOCRACIA, pautada pelos princípios de liberdade, participação, corresponsabilidade e respeito à
coletividade.
❖ SUSTENTABILIDADE, pautada pela responsabilidade social e ambiental.
❖ QUALIDADE, pautada no princípio de dignificação humana, por meio do trabalho, do conhecimento e do
aprimoramento das relações individuais e sociais.

2.4

FINALIDADES, CARACTERÍSTICAS E OBJETIVOS DO IFSC
Os Institutos Federais têm por finalidades e características, segundo a Lei nº 11.892/2008:

I – ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando
cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento
socioeconômico local, regional e nacional;
II – desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de geração e
adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais;
III – promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e educação =superior,
otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão;
IV – orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais
e culturais locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e
cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal;
V – constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em
particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação empírica;
VI – qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas instituições públicas de
ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino;
VII – desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica;
VIII – realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o
desenvolvimento científico e tecnológico;
IX – promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente as voltadas
à preservação do meio ambiente.
São objetivos dos Institutos Federais, segundo a Lei nº 11.892/2008:
I – ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados, para
os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos;
II – ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a capacitação, o
aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas da
educação profissional e tecnológica;
III – realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas,
estendendo seus benefícios à comunidade;
IV – desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da educação profissional e
tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na produção,
desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos;
V – estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à emancipação do
cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional; e
VI – ministrar em nível de educação superior:
a) cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para os diferentes setores da
economia;
b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas na formação de
professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação profissional;
c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os diferentes setores da
economia e áreas do conhecimento;
d) cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, visando à formação de
especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; e
e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que contribuam para promover o
estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia, com vistas no processo de geração e inovação

tecnológica.

3

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO IFSC

Atualmente o Instituto Federal de Santa Catarina é constituído pela Reitoria e por 22 câmpus, tendo como
estrutura básica organizacional:
I. Órgãos Superiores da Administração:
a) Conselho Superior, de caráter consultivo e deliberativo;
b) Colégio de Dirigentes, de caráter consultivo;
c) Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão;
d) Colegiado de Desenvolvimento de Pessoas.
II. Órgão Executivo e de Administração Geral: Reitoria:
a) Gabinete;
b) Pró-Reitorias;
1. Pró-Reitoria de Administração;
2. Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional.
3. Pró-Reitoria de Ensino;
4. Pró-Reitoria de Extensão e Relações Externas;
5. Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação.
c) Auditoria Interna;
d) Ouvidoria;
e) Procuradoria Federal.
III. Câmpus, que, para fins de legislação educacional, são considerados Sedes:
a) Diretorias-gerais dos câmpus e Diretoria do Centro de Referência em Formação e Educação
a Distância – EaD.

3.1 ÓRGÃOS COLEGIADOS
O Instituto Federal de Santa Catarina possui quatro órgãos colegiados, são eles: o Conselho Superior (Consup),
o Colégio de Dirigentes (Codir), o Colegiado de Ensino Pesquisa e Extensão (CEPE) e o Colegiado de Desenvolvimento
de Pessoas (CDP).
O Conselho Superior é o órgão consultivo, deliberativo e normativo do IFSC, e tem como finalidade colaborar
com o aprimoramento do processo educacional, zelar pela correta execução das políticas institucionais e deliberar
conforme as competências previstas no Estatuto do IFSC e no seu Regimento Interno.
É composto por integrantes da comunidade interna (alunos, professores, técnicos administrativos e diretoresgerais dos câmpus), eleitos por seus pares, e por segmentos ligados à educação profissional e tecnológica, tendo o
Reitor como presidente.

Secretaria do Consup
Titular: Mauro Roque de Souza Júnior
Horário de atendimento: das 08h às 12h – das 13h às 17h
Endereço: Rua Quatorze de Julho, 150 – Bairro Coqueiros
CEP: 88075-010 – Florianópolis/SC

Telefone: 48 3877 9005
e-mail: conselhosuperior.secretaria@ifsc.edu.br
Site: http://cs.ifsc.edu.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=67

O Colégio de Dirigentes, órgão de caráter consultivo, é composto pelos pró-reitores e diretores-gerais dos
câmpus e auxilia o Reitor nos processos decisórios. Presidido pelo Reitor, trata de matéria administrativa, econômica,
orçamentária e financeira e sobre relações sociais, de trabalho e de vivência.
Secretaria do Codir
Titular: Luana Martins Basso
Horário de atendimento: das 08h às 12h – das 13h às 17h
Endereço: Rua Quatorze de Julho, 150 – Bairro Coqueiros
CEP: 88075-010 – Florianópolis/SC
Telefone: 48 3877 9005
e-mail: colegiodedirigentes.secretaria@ifsc.edu.br
Site: http://cs.ifsc.edu.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=68

O Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão é um órgão normativo e consultivo que trata das políticas
educacionais, de pesquisa e de extensão do IFSC.
É composto por integrantes da comunidade interna (alunos, professores, técnicos administrativos), eleitos por
seus pares, e pelos membros natos Pró-Reitor de Ensino (presidente), Pró-Reitor de Extensão e Relações Externas,
Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, Diretor de Ensino, Diretor de Pesquisa e Pós-graduação, Diretor
de Extensão.
Secretaria do CEPE
Titular: Elisandra Cardoso Colares
Horário de atendimento: das 09h às 12h – das 13h às 18h
Endereço: Rua Quatorze de Julho, 150 – Bairro Coqueiros
CEP: 88075-010 – Florianópolis/SC
Telefone: 48 3877 9018
e-mail: cepe.secretaria@ifsc.edu.br
Site: http://cs.ifsc.edu.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=83
O Colegiado de Desenvolvimento de Pessoas é um órgão normativo e consultivo que tem por finalidade subsidiar
o reitor nos encaminhamentos das políticas de pessoal do IFSC.
É composto por integrantes da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) e da Comissão Interna de
Supervisão (CIS), eleitos por seus pares, e pelos membros natos Pró-Reitor de Administração (presidente), Pró- Reitor
de Ensino, Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional, e Diretor de Gestão de Pessoas.
Secretaria do CDP
Titular: Milene Bobsin
Horário de atendimento: das 07h30min às 10h – das 12h às 17h30min
Endereço: Rua Quatorze de Julho, 150 – Bairro Coqueiros
CEP: 88075-010 – Florianópolis/SC Telefone: 48 3877 9035
e-mail: cdp.secretaria@ifsc.edu.br
Site: http://cs.ifsc.edu.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=82

3.2 REITORIA

A Reitoria é o órgão executivo do IFSC, responsável pela administração geral, bem como a supervisão da
execução das políticas de gestão educacional, de pessoal, orçamentária, financeira e patrimonial, visando ao
aperfeiçoamento, ao desenvolvimento e à excelência das atividades de ensino, pesquisa e extensão.
A Reitoria é composta pelo Gabinete e pelas Pró-Reitorias.
Endereço: Rua Quatorze de Julho, 150 – Bairro Coqueiros
CEP: 88075-010 – Florianópolis/SC
Telefone: (48) 3877 9000
Fax: (48) 3877 9060
e-mail: reitoria@ifsc.edu.br
Site: www.ifsc.edu.br

3.2.1 GABINETE
O Gabinete é o órgão de apoio ao Reitor em questões técnicas e administrativas. A estrutura administrativa do
Gabinete é formada pela Diretoria Executiva, Chefia de Gabinete, Assessorias, Diretoria de Expansão, pela equipe
técnica, pelos órgãos de apoio Auditora Interna e Ouvidoria e pela Procuradoria Federal junto ao IFSC. Já a Diretoria
técnica é formada, também, pela Diretoria de Gestão de Pessoas e seus departamentos.
Diretoria Executiva
Titular: Juarez Pontes
Telefone: 48 3877 9004
e-mail: diretoria.executiva@ifsc.edu.br
Chefia de Gabinete
Titular: Bruna Dorabiallo
Telefone: 48 3877 9004
e-mail: gabinete.reitoria@ifsc.edu.br
Assessoria de Correição e Transparência
Titular: Karin Beck
Telefone: 48 3877 9082
e-mail: assessoria.correicao@ifsc.edu.br
Assessoria
Técnica
Titular: Pablo Tobias Medeiros Tribug
Telefone: 48 3877 9004
e-mail: assessoria.tecnica@ifsc.edu.br
Assessoria de Assuntos Estratégicos e Internacionais
Titular: Fernanda Emanuela Ferreira
Telefone: 48 3877 9010
e-mail: assint@ifsc.edu.br
Serviços prestados:
a) preparação da correspondência oficial da Reitoria;
b) recepção da documentação submetida à Reitoria, preparação para assinatura do Reitor ou diligência para
encaminhamentos necessários;
c) organização da agenda do Reitor;

d) organização do conjunto normativo da Reitoria;
e) supervisão dos eventos da Reitoria;
f) recepção dos visitantes do Gabinete do Reitor;
g) execução das atividades técnicas e administrativas;
h) elaboração de respostas às solicitações emanadas dos órgãos do controle externo (Controladoria Geral da
União – CGU e Tribunal de Contas da União – TCU), encaminhando aos setores responsáveis os assuntos apontados
nos relatórios de auditoria, bem como acompanhamento da implementação das recomendações desses órgãos;
i) revisão, organização, documentação e publicação dos procedimentos relacionados ao Gabinete;
j) promoção de ações visando à integração das atividades das pró-reitorias;
l) acompanhamento do processo de integração entre a reitoria e os câmpus.
Dias e horários de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 19h30min
Endereço: Rua Quatorze de Julho, 150 – Bairro Coqueiros
CEP: 88075-010 – Florianópolis/SC
Equipe Técnica
Jean Carlos Getassi
Juliana Moura da Silva
Mauro Roque de Souza Júnior
Samuel Evangelista
Luana Martins Basso
Marcelo Mello Macedo
Auditoria Interna
Titular: Tamara Maria Bordin
Dias e horários de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 08h30min às 12h – das 13h às 17h30min
Endereço: Rua Quatorze de Julho, 150 – Bairro Coqueiros
CEP: 88075-010 – Florianópolis/SC
Telefone: 48 3877 9006
e-mail: auditoria@ifsc.edu.br
Auditores regionais
Claudio Dorneles Santa Maria – Grande Florianópolis
João clovis Schmitz - Reitoria
Francieli Menegazzo - Reitoria
Gregory Castilho Mancin - Norte
Rodrigo de Costa - Planalto
Tamara Maria Bordin - Oeste
Luana Cristina de Medeiros Lara - Sul

Serviços prestados:
a) análise dos procedimentos, rotinas e controles internos;
b) assessoria à gestão no tocante às ações de controle;
c) orientação aos diversos setores da Instituição, visando à eficiência e à eficácia dos controles para melhor
racionalização de programas e atividades;
d) apoio dentro de suas especificidades, no âmbito do IFSC, aos órgãos do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo Federal e do Tribunal de Contas da União (TCU), respeitada a legislação pertinente;
e) verificação da aplicação de normas, legislação vigente e diretrizes traçadas pela administração;
f) acompanhamento do resultado final dos processos de sindicância e processos administrativos disciplinares,
com vistas a subsidiar os órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal com as informações
necessárias;
g) supervisão dos serviços e trabalhos de Controle Interno nos câmpus;
h) assessoria aos gestores do IFSC na execução de programas de governo;

i) verificação do desempenho da gestão da instituição, visando comprovar a legalidade e a legitimidade dos
atos;
j) exame e emissão de parecer prévio sobre a prestação de contas anual do IFSC e sobre as tomadas de
contas especiais;
l) acompanhamento da elaboração de respostas às solicitações da Controladoria Geral da União (CGU) e do
Tribunal de Contas da União (TCU);
m) realização de auditorias internas periódicas na Reitoria e nos câmpus;
n) elaboração do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna.

Ouvidoria
Titular: Ádila Márcia Antunes da Silva da Rosa
Dias e horários de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 09h às 12h30min – das 13h30min às 18h
Telefone: 48 3877 9082
Endereço: Rua Quatorze de Julho, 150 – Bairro Coqueiros
CEP: 88075-010 – Florianópolis/SC
e-mail: ouvidoria@ifsc.edu.br
Site: https://www.ifsc.edu.br/ouvidoria
Serviços prestados:
a) recepção, análise e encaminhamento de reclamações, sugestões, denúncias, consultas e elogios referentes
ao desenvolvimento das atividades exercidas pelos servidores e discentes do IFSC;
b) acompanhamento das providências solicitadas às unidades organizacionais pertinentes, informando os
resultados aos interessados, garantindo-lhes orientação, informação e resposta;
c) identificação e interpretação do grau de satisfação dos usuários, com relação aos serviços públicos
prestados;
d) realização de ações para apurar a procedência de reclamações e denúncias, assim como as providências,
com vistas à necessidade ocasional de instauração de sindicâncias, auditorias e procedimentos administrativos
pertinentes.

Procuradoria Federal
Titular: Roberto Roberval Ritter Von Jelita
Dias e horários de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h – das 13h às 18h
Endereço: Rua Quatorze de Julho, 150 – Bairro Coqueiros
CEP: 88075-010 – Florianópolis/SC
Telefone: (48) 3877 9000
Fax: (48) 3877 9060
Telefone: 48 3877 9013

A Diretoria Executiva da Reitoria é formada pela Diretoria de Gestão de Pessoas, na qual é composta pelo
Departamento de Seleção e Desenvolvimento de Pessoas e pelo Departamento de Administração de Pessoal, além
da equipe técnica.
Diretoria de Gestão de Pessoas
Titular: Nauana Gaivota Silveira
Telefone: 48 3877 9035 e-mail: dgp@ifsc.edu.br
Serviços prestados:
a) execução dos processos de provimento de cargos, de remoção e redistribuição de servidores no âmbito do
IFSC;
b) supervisão dos serviços de processamento da folha de pagamento;
c) elaboração da proposta orçamentária relativa às ações de gestão de pessoas;
d) acompanhamento dos processos de progressão, afastamento, licença e aposentadoria de servidores;

e) coordenação e execução do plano de capacitação dos servidores;
f)
elaboração de projetos e relatórios necessários ao bom funcionamento da área de gestão de pessoas;
g)
proposição e acompanhamento da implantação de projetos de melhoria da área de gestão de pessoas,
inclusive no tocante à saúde e à segurança no trabalho;
h) realização de estudos de dimensionamento da força de trabalho e adequação de lotação dos câmpus
e Reitoria;
i) supervisão e execução da política de gestão de pessoas da Reitoria e dos câmpus;
j) supervisão e execução dos recursos alocados no orçamento de pessoal;
l) organização e atualização das informações relativas à legislação e a jurisprudência referentes a assuntos de
pessoal;
m) revisão, organização, documentação e publicação dos procedimentos relacionados à área;
n) esclarecimentos aos órgãos de controle e emissão de parecer sobre processos administrativos, em
questões pertinentes à área.
Dias e horários de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 19h30min
Endereço: Rua Quatorze de Julho, 150 – Bairro Coqueiros
CEP: 88075-010 – Florianópolis/SC
Departamento de Seleção e Desenvolvimento de Pessoas
Titular: Jaqueline Besen
Telefone: 48 3877 9039
e-mail: dsdp@ifsc.edu.br
Serviços prestados:
a) coordenação, elaboração e implementação do plano de capacitação dos servidores;
b) organização, coordenação e realização de concursos públicos;
c) supervisão da execução da política de gestão de pessoas da Reitoria e dos câmpus;
d) supervisão da execução das avaliações de desempenho e de estágio probatório na Reitoria e nos câmpus;
e) apoio e assessoria aos câmpus e à Reitoria em assuntos relativos ao departamento;
f) revisão, organização, documentação e publicação dos procedimentos relacionados à área.
Dias e horários de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 19h30min
Endereço: Rua Quatorze de Julho, 150 – Bairro Coqueiros
CEP: 88075-010 – Florianópolis/SC
Departamento de Administração de Pessoal
Titular: Francielle Pereira de Oliveira
Telefone: 48 3877 9036
e-mail: dap@ifsc.edu.br
Dias e horários de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 19h30min
Endereço: Rua Quatorze de Julho, 150 – Bairro Coqueiros
CEP: 88075-010 – Florianópolis/SC

3.2.2 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Compete à Pró-Reitoria de Administração - PROAD planejar, desenvolver, controlar e avaliar a administração
orçamentária, financeira do IFSC, executar o planejamento nos níveis tático e operacional, elaborar os projetos de
infraestrutura, executar as licitações, executar os contratos e a realização de outras atividades delegadas pelo Reitor.

A estrutura administrativa da PROAD é formada pela Assessoria e pela Diretoria de Administração e
Departamentos de Compras, de Contratos, de Obras e Engenharia, de Orçamento e Finanças, além da equipe técnica.
Pró-Reitoria de Administração
Titular: Fabiana Besen Santos
Telefone: 48 3877 9042
e-mail: proad@ifsc.edu.br
Endereço: Rua Quatorze de Julho, 150 – Bairro Coqueiros
CEP: 88075-010 – Florianópolis/SC
Assessoria da Pró-Reitoria de Administração
Titular: Adriana Braga Gomes
Telefone: 48 3877 9044
e-mail: assessoria.proad@ifsc.edu.br

Diretoria de Administração
Titular: Marcelo Contatto dos Santos
Telefone: 48 3877 9043
e-mail: dir.adm@ifsc.edu.br
Serviços prestados:
a) supervisão da implementação de políticas e diretrizes voltadas à economicidade e à eficácia administrativa,
por meio do acompanhamento de indicadores pré-definidos, no âmbito da Reitoria e dos câmpus;
b) supervisão dos trabalhos da Comissão Permanente de Licitações;
c) supervisão do uso e da conservação dos recursos alocados aos câmpus, bem como acompanhar a
execução das ações das áreas de orçamento e finanças, material e patrimônio;
d) revisão, organização, documentação e publicação dos procedimentos relacionados à área;
e) acompanhamento dos processos de Tomada de Contas, inventários de bens móveis e imóveis e de
alienações;
f) acompanhamento da execução e controle do orçamento anual;
g) gerenciamento da elaboração da proposta orçamentária anual e plurianual;
h) gerenciamento dos recursos financeiros, compreendendo a contabilidade geral e respectivos
assentamentos, escrituração e registros de documentos específicos;
i) gerenciamento da execução das diferentes formas de pagamentos e recebimentos de recursos;
j) gerenciamento das ações relativas à comunicação administrativa;
k) coordenação da elaboração da prestação de contas do IFSC;
l) acompanhamento e articulação das atividades das unidades organizacionais vinculadas;
m) apoio e assessoria aos câmpus em assuntos relativos à Pró-Reitoria.
Dias e horários de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h30min – das 13h30min às 18h
Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio
Titular: Ananda Mila Kohn
Telefone: 48 3877-9057
e-mail: almoxarifado.reitoria@ifsc.edu.br
Serviços prestados:
a) controle e gerenciamento do patrimônio e do almoxarifado da Reitoria;
b) recebimento dos materiais adquiridos pela Reitoria;

c) orientação à comissão de inventário da instituição;
d) proposição de normas e procedimentos com objetivo de uniformizar e organizar os processos de controle de
patrimônio e almoxarifado;
e) esclarecimento aos órgãos de controle e emissão de parecer sobre processos administrativos em questões
pertinentes à área;
f) apoio e assessoria aos câmpus em assuntos relativos à coordenadoria.
Dias e horários de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 19h30min

Departamento de Compras
Titular: José Carlos de Mattos
Telefone: 48 3877 9034
e-mail: compras@ifsc.edu.br
Serviços prestados:
a) execução dos processos licitatórios;
b) elaboração de minutas de contratos e termos aditivos referentes a dispensas e inexigibilidade, e
encaminhamento para análise e parecer da Procuradoria Federal;
c) lançamento no SIASG dos contratos relativos aos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação;
d) atualização dos dados de todos os sistemas governamentais no tocante aos processos de licitação;
e) publicação de editais no sítio do IFSC e em jornais de grande circulação;
f) elaboração de editais de licitação, submetendo-os à Procuradoria Federal para avaliação das minutas;
g) esclarecimentos aos órgãos de controle e parecer sobre processos administrativos em questões pertinentes
à área;
h) apoio e assessoria aos câmpus em assuntos relativos ao departamento.
Dias e horários de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 19h30min
Coordenadoria de
Titular: Larissa Fabre

Licitações

Telefone: 48 3877-9033
e-mail: licitacoes@ifsc.edu.br
Horário de atendimento: das 07h30min às 19h30min
Departamento
de
Contratos
Titular: James Hilton Becker
Telefone: 48 3877 9029
e-mail: contratos@ifsc.edu.br
Serviços prestados:
a) elaboração e supervisão da execução de contratos administrativos e seus respectivos termos aditivos;
b) elaboração e controle das atas de registro de preços para aquisição de materiais e contratação de serviços
de curta duração;
c) regulamentação e supervisão da fiscalização de contratos e capacitação dos respectivos fiscais;
d) proposição de normas e procedimentos com objetivo de uniformizar e organizar o gerenciamento e a
execução de contratos e registro de preços;
e) lançamento nos sistemas informatizados por meio do cronograma físico-financeiro dos contratos;
f) emissão de Autorizações de Fornecimento de Materiais ou Autorizações de Serviços;
g) elaboração de pareceres técnicos para aditivos contratuais de prazos, repactuações, rescisões bem como
questões relacionadas à execução dos processos de registro de preços, como adesões a atas, reajuste de preços
registrados e outros;

h) esclarecimentos aos órgãos de controle e parecer sobre processos administrativos em questões pertinentes
à área;
i) apoio e assessoria aos câmpus em assuntos relativos ao departamento.
Dias e horários de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 19h30min
Coordenadoria
de
Contratos
Titular: Carolina Maria Coelho
Telefone: 48 3877-9029
e-mail: coord.contratos@ifsc.edu.br
Dias e horários de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 19h30min

Coordenadoria de Registros de Preços
Titular: Sílvia Maria Salomão de Freitas
Telefone: 48 3877-9029
e-mail: srp@ifsc.edu.br
Dias e horários de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 19h30min

Departamento de Engenharia
Titular: Julia Silveira Paegle
Telefone: 48 3877 9061
e-mail: engenharia.rei@ifsc.edu.b
Serviços prestados:
a) acompanhamento e fiscalização da execução de obras serviços;
b) atuação junto à administração dos câmpus no tocante ao desenvolvimento do plano urbanístico e de obras;
c) apoio e assessoria aos câmpus em assuntos relativos ao departamento;
d) elaboração de projetos básicos, relatórios e orçamentários de obras e serviços de engenharia;
e) coordenação das equipes de execução e fiscalização do desenvolvimento de projetos de obras;
f) emissão de parecer técnico sobre as propostas apresentadas para obras e serviços a serem executados;
g) emissão e assinatura de termos de recebimento de obras;
h) elaboração e acompanhamento da execução do plano diretor de infraestrutura da Instituição;
i) acompanhamento da implantação de projetos de melhoria na área de engenharia e infraestrutura.
Dias e horários de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 19h30min
Coordenadoria de Engenharia
Titular: Fábio Donath
Telefone: 48 3877-9061
e-mail: coenge.rei@ifsc.edu.br
Dias e horários de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 19h30min

Departamento de Orçamentos e Finanças
Titular: Daniel Elias Becker
Telefone: 48 3877 9028

e-mail: dof@ifsc.edu.br
Serviços prestados:
a) execução financeira do IFSC;
b) coordenação dos processos de realização de empenho;
c) coordenação da contabilidade;
d) fiscalização e coordenação do acompanhamento dos gastos;
e) controle das diferentes formas de pagamentos e recebimentos de recursos;
f) apoio e assessoria no processo de prestação de contas;
g) elaboração e divulgação das planilhas orçamentárias dos gastos dos câmpus e Reitoria;
h) documentação das atividades desenvolvidas no âmbito do departamento;
i) apoio e assessoria aos câmpus em assuntos relativos ao departamento.
Dias e horários de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 19h30min
Coordenadoria
de
Finanças
Titular:
Paulo
César
Siebert
Telefone: 48 3877-9028
e-mail: psiebert@ifsc.edu.br
Horário de atendimento: das 07h30min às 19h30min

3.2.3 PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Compete à Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional – PRODIN promover a integração entre a Reitoria e
os câmpus, promover e coordenar os processos de planejamento estratégico e a avaliação institucional; de
sistematização de dados, informações e de procedimentos institucionais, disponibilizando-os na forma de
conhecimento estratégico; planejar e coordenar as atividades relacionadas à tecnologia da informação e da
comunicação, bem como outras atividades delegadas pelo Reitor.
A estrutura administrativa da PRODIN é formada pela Assessoria, Diretoria de Gestão do Conhecimento,
Diretoria de Tecnologia da Informação e da Comunicação, Departamento de Sistemas de Informação e pela equipe
técnica.
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
Titular: Egon Sewald Junior
Telefone: 48 3877 9045
e-mail: prodin@ifsc.edu.br
Endereço: Rua Quatorze de Julho, 150 – Bairro Coqueiros
CEP: 88075-010 – Florianópolis/SC
Assessoria da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
Titular:
Telefone: 48 3877 9045

Diretoria de Gestão do Conhecimento
Titular: Marco Antonio Torrez Rojas
Telefone: 48 3877 9046
e-mail: dgc@ifsc.edu.br
Serviços prestados:
a) coleta e sistematização de dados e informações das distintas áreas organizacionais da instituição,
disponibilizando-os na forma de conhecimento estratégico;
b) elaboração do planejamento institucional, em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional e o
Projeto Pedagógico Institucional;
c) coordenação do processo de mapeamento e documentação dos processos institucionais do IFSC;
d) elaboração do planejamento anual das atividades de gestão do conhecimento;
e) acompanhamento da atualização e o cumprimento do Plano de Desenvolvimento Institucional;
f) supervisão e orientação do processo de elaboração e atualização dos Regimentos Internos das Unidades
Organizacionais do IFSC;
g) elaboração dos Manuais de Gestão do IFSC;
h) atuação de forma integrada com a Diretoria de Tecnologias da Informação e da Comunicação para viabilizar
a informatização dos processos e o desenvolvimento de sistemas específicos;
i) elaboração do Relatório de Gestão do IFSC;
j) atuação, em conjunto com a Diretoria de Administração, na elaboração da Prestação de Contas do IFSC;
l) supervisão e acompanhamento do processo de avaliação institucional;
m) desenvolvimento de ações em conjunto com as demais unidades organizacionais do IFSC, visando à
melhoria do processo de gestão e o desenvolvimento institucional;
n) acompanhamento das atividades das unidades organizacionais vinculadas à Diretoria de Gestão do
Conhecimento, tendo em vista o desenvolvimento de suas competências e atribuições, assim como do plano de
trabalho;
o) apoio e assessoria aos câmpus em assuntos relativos à diretoria.
Dias e horários de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 19h30

Diretoria de Tecnologia da Informação e da Comunicação
Titular: Benoni de Oliveira Pires
Telefone: 48 3877 9050
e-mail: dtic@ifsc.edu.br
Serviços prestados:
a) desenvolvimento de projetos relacionados ao PDTI;
b) identificação de novas necessidades da instituição quanto à Tecnologia da Informação e Comunicação e
planejamento do desenvolvimento de projetos para o atendimento dessas necessidades em consonância com o PDTI;
c) proposição de políticas de Segurança da Informação e Comunicação;
d) gerenciamento dos investimentos e recursos para ações de Tecnologia da Informação e Comunicação;
e) gerenciamento de pessoal e recursos tecnológicos de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito
da instituição e gerenciamento da qualidade desses serviços;
f) apoio e assessoria aos câmpus em assuntos relativos à diretoria;
g) intercâmbio com as demais instituições correlatas objetivando o desenvolvimento de projetos com
benefícios comuns.
h) elaboração de planos e políticas de Governança de TIC;
i) contratação de bens e serviços através de planejamento de contratação
j) Desenvolvimento, manutenção, suporte e evolução de serviços e sistemas de TIC;
Dias e horários de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 19h30

3.2.4 PRÓ-REITORIA DE ENSINO
Compete à Pró-Reitoria de Ensino – PROEN planejar, desenvolver, controlar e avaliar a execução das políticas
de ensino homologadas pelo Conselho Superior e, a partir de orientações do Reitor e em consonância com as diretrizes
emanadas do Ministério da Educação, promover ações que garantam a articulação entre o ensino, a pesquisa e a
extensão.
A estrutura administrativa da PROEN é formada pela Assessoria, Secretaria do Colegiado de Ensino, Pesquisa
e Extensão (CEPE), Diretoria de Ensino (DIREN), Diretoria de Assuntos Estudantis (DAE), Diretoria de Estatística e
Informações Acadêmicas (DEIA), Diretoria do Centro de Referência em Formação Educação a Distância (CERFEAD)
e suas equipes técnicas.
O horário de atendimento ao público da Proen é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h30.
Pró-Reitoria de Ensino
Titular: Luiz Otávio Cabral
Telefone: 48 3877 9016
e-mail: proen@ifsc.edu.br
Endereço: Rua Quatorze de Julho, 150 – Bairro Coqueiros
CEP: 88075-010 – Florianópolis/SC
Serviços Prestados:
a) promover a integração com os Câmpus para a consolidação das políticas institucionais de ensino;
b) promover a articulação de suas ações com as demais Pró-Reitorias;
c) coordenar a elaboração e a execução do plano de trabalho da Pró-Reitoria;
d) acompanhar as atividades dos campi, tendo em vista o desenvolvimento de suas competências e atribuições,
assim como do plano de trabalho;
e) supervisionar a execução dos planos de trabalho dos câmpus, tendo em vista o desenvolvimento de suas
competências e atribuições;
f) apresentar relatórios de atividades da Pró-Reitoria, quando solicitado por órgãos superiores;
g) representar a área de ensino do IFSC em órgãos, instituições e comunidade externa, por delegação do Reitor
ou no âmbito de sua competência;

h) revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados à sua área;
i) administrar os recursos financeiros e o patrimônio da Pró-Reitoria;
j) executar as políticas e diretrizes definidas pelo Conselho Superior;
k) planejar, supervisionar, acompanhar e avaliar a implementação das políticas e diretrizes definidas pelo
Conselho Superior;
l) representar o IFSC nos foros específicos da área, quando se fizer necessário;
m) executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe tenham sido atribuídas;
n) propor mecanismos de articulação entre ensino, pesquisa e extensão;
o) presidir o CEPE.
Assessoria da Pró-Reitoria de Ensino
Titular:
Roberta
Elpídio
Cardoso
Telefone: 48 3877 9016
e-mail: assessoria.proen@ifsc.edu.br
Serviços prestados:
a) monitorar e analisar os diversos tipos de processos que chegam à UORG PROEN via Sipac, cadastrando
despachos e dando continuidade a movimentação dos mesmos;
b) publicar e/ou retificar portarias e efetuar o cadastramento no boletim de serviços;
c) gerenciar, moderar e atualizar listas de e-mails;
d) gerir o SCDP relativo ao orçamento para diárias e passagens, cadastro de usuários, solicitação ou aprovação
de passagens aéreas e prestação de contas para os servidores da PROEN;
e) participar anualmente do levantamento patrimonial, cuidando das movimentações de bens e colaborar com os
levantamentos de necessidades de aquisição de materiais da PROEN;
f) realizar o fechamento mensal do ponto dos servidores ligados à UORG do Pró-reitor;
g) atender, por meio telefônico ou presencial, o público interno e externo;
h) participar de reuniões, inclusive com a redação de atas, quando necessário;
i) gerenciar a agenda de compromissos do Pró-Reitor e reservar de veículos para reuniões externas, quando
necessário;
j) avaliar e distribuir demandas que chegam à PROEN, via canais de comunicação, sem um destinatário
específico;
k) elaborar minutas de ofício e receber, responder e encaminhar chamados da Ouvidoria ou eSIC;
l) auxiliar na organização e execução de eventos;
m) manter atualizado os cadastros e informações da PROEN no portal da instituição e SIGRH e, eventualmente,
em outros cadastros;
n) recepcionar novos servidores quando chegam na PROEN, mostrando a Pró-Reitoria e suas atividades, bem
como providenciando acessos à sistemas e listas de e-mails.
Administrador da PROEN
Juliano Reginaldo Corrêa da Silva
Telefone: (48) 3877-9025
e-mail: juliano.reginaldo@ifsc.edu.br
Serviços prestados:
a) coordenar e acompanhar a execução do Plano Anual de Trabalho (PAT) e do Planejamento Estratégico
da PROEN;
b) realizar o mapeamento de processos da PROEN, juntamente com os donos ou responsáveis pelos
processos;
c) assessorar os gestores no planejamento e na execução orçamentária, na realização de licitações e
contratos administrativos e em atividades inerentes à Administração Pública (administrativas e
jurídicas).
d) atuar como membro de comissões e grupos de trabalho do interesse e na necessidade institucional.

Secretaria do Colegiado de Ensino Pesquisa e Extensão
Titular: Elisandra Cardoso Colares
Telefone: 48 3877 9016
e-mail: cepe.secretaria@ifsc.edu.br
Serviços prestados:

a)
b)
c)
d)

organizar a pauta para as reuniões;
preparar o expediente para os despachos do Presidente;
transmitir aos membros as comunicações requeridas pelo Presidente;
verificar a existência do número legal de membros para início da reunião, anotando em súmula os presentes
e ausentes;
e) redigir as súmulas das reuniões;
f) contabilizar as votações e anotar as declarações de voto;
g) prestar apoio administrativo e técnico aos membros e às comissões;
h) ter a seu cargo toda a comunicação do CEPE;
i) desincumbir-se das demais tarefas inerentes à Secretaria, quando solicitadas pelo Presidente.

Diretoria de Ensino
Titular: Tiago Morais Nunes
Telefone: 48 3877 9018
e-mail: dir.ensino@ifsc.edu.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7328685487833376

Serviços prestados:
a) planejamento, implementação, coordenação e avaliação da regulação de oferta educativa;
b) emissão de pareceres no âmbito do Ensino;
c) assessoria aos demais órgãos do IFSC em questões relacionadas ao ensino;
d) encaminhamento de processos aos órgãos superiores para apreciação;
e) supervisão da qualidade e viabilidade da oferta educativa;
f) participar na elaboração do PPI e do PDI;
g)realização de eventos científicos relacionados ao ensino;
h) planejamento, implementação, supervisão e avaliação de programas especiais de inclusão social e educativa,
em sintonia com políticas e programas ministeriais;
i) promoção de ações que garantam a articulação entre ensino, pesquisa e extensão;

j) planejamento, implementação, supervisão e avaliação da política de implantação do Programa Nacional de
Integração da Educação Profissional com a Educação Básica com ênfase na Educação de Jovens e Adultos
– PROEJA;
k) planejamento, implementação, supervisão e avaliação do processo de reconhecimento de saberes
(CERTIFIC);
l) articulação e encaminhamento das demandas de Formação de Formadores, internas à instituição, em
articulação com a Diretoria de Gestão de Pessoas e o Centro de Referência em Formação e Educação a
Distância;
m)
coordenação da atividade da Procuradoria Educacional Institucional; acompanhamento das atividades
provenientes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES no IFSC;
n) elaboração e aprimoramento dos procedimentos para a avaliação interna e cíclica dos cursos de graduação,
com vistas a obtenção de excelência nos indicadores do SINAES;
o) acompanhamento do Programa de Educação Tutorial - PET;
p) coordenação do Sistema de Bibliotecas do IFSC - SiBI;
q) articulação das coordenadorias pedagógicas dos câmpus.

Dias e horários de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 19h30min

Diretoria de Assuntos Estudantis
Titular: Gilberto Vicente de Oliveira
Telefone: 48 3877 9059
e-mail: dae@ifsc.edu.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9219271976218075
Serviços prestados:
r) planejamento, implementação, supervisão e avaliação da política de assistência estudantil do IFSC
(alimentação escolar, IVS, moradia estudantil, PAEVS, etc.);
s) planejamento, implementação, supervisão e avaliação das políticas, programas e projetos educacionais
institucionais e acadêmicos direcionados ao discente, com foco no acesso, permanência e êxito, em
articulação com as demais estruturas da instituição (política de cotas, editais de eventos, jogos escolares,
etc.);
t) concepção, articulação e acompanhamento de novas formas de acesso aos cursos visando à inclusão
u) social;
v) planejamento, coordenação, acompanhamento e controle da elaboração e aplicação dos processos
w) seletivos;
x) planejamento, implementação, acompanhamento e avaliação da política de inclusão e dos programas dela
decorrentes;
y) elaboração, implementação e supervisão das diretrizes para estágio e monitoria;
z) encaminhamento de processos aos órgãos superiores para apreciação;
aa)
publicação de procedimentos relacionados à área;
bb)
promoção de ações que garantam a articulação entre ensino, pesquisa e extensão.
Dias e horários de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 19h30min
Departamento de Ingresso
Titular: Raphael Thiago Gerba
Telefone: 48 3877 9022
e-mail: ingresso@ifsc.edu.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8139617861582360
Serviços prestados:
a) elaboração dos editais de ingresso da oferta educativa do IFSC;
b) elaboração, organização, aplicação, divulgação dos resultados e avaliação dos processos seletivos em

articulação com as coordenações de ingresso dos câmpus;
c) execução do processo de ingresso dos alunos, em conjunto com os câmpus, viabilizando condições para a
realização da matrícula;
d) assessoria às coordenações de ingresso dos câmpus no que se refere ao estabelecimento das condições
físicas, materiais e humanas para o desenvolvimento do processo de ingresso;
e) gerenciamento do processamento dos resultados do processo de ingresso;
f) articulação do trabalho das comissões de ingresso dos câmpus;
g) assessoria e acompanhamento do desenvolvimento e execução do sistema de ingresso junto à Diretoria de
Tecnologias da Comunicação e Informação;
h) revisão, organização, documentação e publicação dos procedimentos relacionados à área;
i) auxílio à Pró-Reitoria de Extensão e Relações Externas quanto à divulgação do processo de ingresso;
j) apoio e assessoria aos câmpus em assuntos relativos ao departamento;
l) elaboração e divulgação dos relatórios do processo de ingresso;
m) supervisão e gerenciamento do sistema de ingresso e o Portal do ingresso;
n) articular e auxiliar os câmpus quanto ao trabalho das comissões de heteroidentificação.
Dias e horários de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 19h30min

Diretoria de Estatística e Informações Acadêmicas
Titular: Maricléia Lopes Prim
Telefone: 48 3877 9025
e-mail: deia@ifsc.edu.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9349863610955172
Serviços prestados:
a) acompanhamento da evolução dos indicadores educacionais, propondo políticas institucionais de controle
das variáveis apresentadas;
b) orientação dos trabalhos dos registros acadêmicos dos câmpus, disseminando o conhecimento regulatório
e normatizando sua atividade;
c) elaborar, em parceria com a Diretoria de Tecnologias da Informação e da Comunicação, as políticas de
acesso ao sistema interno de Registro Acadêmico;

d) articulação da interlocução entre a Pró-Reitoria de Ensino e a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
nas ações de desenvolvimento dos sistemas computacionais para atendimento das demandas do universo
acadêmico;
e) atualização dos Sistemas de Informação Acadêmica do Ministério da Educação, promovendo as devidas
traduções conceituais com o sistema interno de Registro Acadêmico;
f) promoção da auditoria dos dados acadêmicos do IFSC de forma a garantir a compatibilidade numérica das
informações apresentadas nos Sistemas de Informação do MEC e no Sistema interno de Registro
Acadêmico;
g) fornecimento de insumos estatísticos necessários para o cálculo dos indicadores educacionais e para a
geração dos relatórios de gestão;
h) coordenação da coleta dos dados referentes ao Plano Semestral de Atividade Docente, fornecendo subsídios
estatísticos para a elaboração de políticas públicas no âmbito da Diretoria de Ensino;
i) definição dos parâmetros estatísticos do Relatório de Atividade Docente;
j) fornecimento de dados que apontem arranjos educacionais impróprios, com vistas a orientar o
estabelecimento de novas funções docentes e ampliar a oferta educacional.
Dias e horários de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 19h30min

Diretoria do Centro de Referência em Formação e Educação a Distância
Titular: Carlos Alberto da Silva Mello
Telefone: 48 3131 8825
e-mail: direcao.cerfead@ifsc.edu.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9754084588699006
Serviços prestados:
a) coordenar as políticas educacionais e administrativas, de acordo com as diretrizes homologadas pelo Consup
e demais colegiados sistêmicos e pelas orientações determinadas pelo Reitor, em consonância com o
Estatuto do IFSC, com o Regulamento Geral do IFSC, com o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e com
o PDI e de acordo com este Regimento;
b) representar o Cerfead junto à Reitoria e aos órgãos internos e externos públicos e privados;
c) coordenar a elaboração do PAT do Cerfead;
d) participar da elaboração do PDI;
e) divulgar internamente as informações relevantes para o funcionamento do Cerfead;
f) autorizar a participação de servidores em eventos quando envolver custos, observado o PAT;
g) apresentar anualmente ao Pró-reitor de Ensino o relatório de atividades de sua gestão;
h) promover o desenvolvimento dos servidores e integração entre as áreas;
i) criar comissões e grupos de trabalho para auxiliá-lo no desempenho de suas funções e para atender as
demandas institucionais;
j) expedir atos administrativos no âmbito do Cerfead;
k) presidir o Comitê Gestor da Política de Formação do IFSC;
l) gerenciar as atividades dos servidores responsáveis pelos serviços de tecnologia de informação e
comunicação;
m) executar outras atribuições a ele previstas em normativos institucionais.
Dias e horários de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 19h30min

Departamento de Educação a Distância
Titular: Igor Thiago Marques Mendonça
Telefone: 48 3131 8888
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2704927383904271
Serviços prestados:
a) fomentar a implantação de políticas e programas de educação a distância, visando à inovação, à
democratização do acesso à educação, à informação e ao conhecimento;
b) promover a criação de processos e condições para a organização, o desenvolvimento e a avaliação dos cursos
da modalidade de educação a distância em todos os níveis educacionais;

c) orientar os câmpus e o Cerfead nos processos de criação, reestruturação, extinção, regulação e avaliação de
cursos na modalidade EaD e na modalidade presencial com carga horária EaD;
d) fomentar a realização e participar de eventos científicos relacionados à modalidade de educação a distância;
e) articular a normatização e o acompanhamento dos processos técnico-pedagógicos relativos à modalidade EaD
em todos os níveis educacionais;
f) promover a articulação e pactuação das ofertas de educação a distância;
g) promover e acompanhar a formação continuada dos servidores do IFSC relacionada à modalidade de
educação a distância;
h) prestar apoio e assessoria aos câmpus em assuntos relativos à educação a distância;
i) revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados ao Departamento de EaD;
j) participar do planejamento e da execução do PAT do Cerfead;
k) apresentar relatórios de atividades do Departamento de EaD à Diretoria do Cerfead;
l) fornecer apoio pedagógico à concepção, ao desenho educacional e à produção de materiais dos cursos e
componentes curriculares na modalidade a distância;
m) gerenciar as atividades dos servidores responsáveis pelo suporte à educação a distância;
n) implementar as diretrizes lógica, visual e pedagógica do Ambiente Virtual de Ensino e de Aprendizagem
(AVEA) do IFSC, bem como realizar a supervisão e a orientação aos usuários sobre o seu uso;
o) participar do Comitê Gestor da Política de Formação do IFSC;
p) representar a Diretoria do Cerfead quando se fizer necessário; e
q) executar outras atribuições a ele previstas em normativos institucionais.
Equipe Técnica composta de duas Coordenações:
Coordenação de Materiais Didáticos
Titular: Taís Leite Ramos
Telefone: 48 3131 8889
Serviços prestados:
a) coordenar a produção e distribuição de materiais didáticos segundo a necessidade de cada curso;
b) elaborar o fluxo de trabalho e cronograma da produção de materiais;
c) operacionalizar as demandas de materiais didáticos dos cursos em EaD;
d) coordenar, acompanhar e orientar o processo de trabalho da equipe da produção de materiais;
e) identificar necessidades e propor, em conjunto com a equipe pedagógica, mecanismos de capacitação dos
servidores vinculados à Coordenadoria de materiais didáticos;
f) participar do processo de seleção de servidores e colaboradores vinculados à coordenadoria de materiais
didáticos;
g) promover o aperfeiçoamento da produção de materiais didáticos em conjunto com o Chefe do Departamento
de EaD e o Chefe do Departamento de Formação;
h) adequar, em parceria com a equipe pedagógica, os materiais didáticos às necessidades gerais e específicas
apresentadas em cada curso e seus públicos estratégicos;
i) coordenar, acompanhar, supervisionar, e avaliar as atividades e necessidades de desenvolvimento do
ambiente virtual institucional;
j) identificar novas necessidades quanto ao AVEA e propor soluções tecnológicas para seu atendimento;
k) representar o Cerfead nos fóruns específicos da área, quando se fizer necessário ou solicitado.

Dias e horários de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 19h30min

Coordenação de Articulação da EaD
Titular: Sabrina Bleicher
Fone: 48 3131 8812
Serviços prestados:
a) identificar, de forma articulada com os coordenadores de NEaD, as necessidades institucionais de cursos de
capacitação sobre educação a distância e encaminhar para a Chefia do Departamento de EaD;
b) planejar e executar ações de integração entre os coordenadores de NEaD e de formação sobre EaD de forma
articulada aos coordenadores NEaD;
c) acompanhar e orientar as ações relacionadas à EaD realizadas nos câmpus, quando houver essa solicitação

dos coordenadores de NEaD;
d) divulgar aos coordenadores de NEaD os cursos de capacitação sobre educação a distância do IFSC;
e) incentivar e articular as ofertas próprias de cursos e Unidades Curriculares (UCs) a distância no IFSC de forma
articulada com os coordenadores de NEaD;
f) manter ações de comunicação permanente junto aos Coordenadores de NEaD de modo a promover o
compartilhamento de informações entre Cerfead e NeaDs sobre a EaD no IFSC;
g) acompanhar e orientar o processo de habilitação de novos NEaDs no IFSC;
h) prestar assessoria e esclarecimentos referentes à EaD no IFSC aos coordenadores de NEaD, quando se fizer
necessário ou for solicitado;
i) representar o Cerfead e/ou acompanhar o Chefe do Departamento de EaD nos fóruns específicos da área,
quando se fizer necessário ou for solicitado;
j) manter-se atualizado e participar de capacitações e eventos na área de educação a distância.
Dias e horários de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 19h30min

Departamento de Formação
Titular: Nilo Otani
Telefone: 48 3131 8818
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0404642975300109

Serviços prestados:
a) observar e fazer cumprir as políticas de ensino, pesquisa e extensão do IFSC;
b) coordenar o planejamento anual para o desenvolvimento das áreas de ensino, pesquisa e extensão;
c) encaminhar e acompanhar os programas e projetos institucionais, visando à ampliação da oferta de vagas, à
permanência e êxito dos discentes e à articulação do ensino, da pesquisa e da extensão;
d) coordenar o planejamento, a execução, a avaliação e a atualização dos projetos pedagógicos dos cursos;
e) coordenar o planejamento, a operacionalização e a avaliação das ações de formação de formadores, em
parceria com a Equipe Pedagógica e com as áreas docentes;
f) apresentar à Direção do Cerfead propostas de capacitação dos servidores;
g) promover a articulação e pactuação das ofertas de educação a distância de cursos do Cerfead em parceria
com o Departamento de EaD;
h) estimular e participar da realização de eventos científicos e culturais relacionados ao ensino, pesquisa e
extensão;
i) fomentar o desenvolvimento de ações de integração do Cerfead-empresa-comunidade, por meio de parcerias,
de intercâmbios, de convênios, de acordos de cooperação e outros;
j) participar do processo de seleção de docentes e servidores técnico-administrativos em educação, vinculados
ao Departamento;
k) participar da elaboração do PPI e do PDI;
l) apresentar ao Diretor do Cerfead relatório anual das atividades realizadas;
m) revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados ao Departamento;
n) prestar esclarecimentos aos órgãos de controle e dar parecer sobre processos administrativos, em questões
pertinentes ao Departamento;
o) promover a articulação de suas ações com a Direção e com a Pró-reitoria de Ensino e Reitoria;
p) propor programas, projetos e eventos, respeitando o orçamento, visando à realização articulada de ensino,
pesquisa e extensão, em consonância com as políticas institucionais; XVII. apoiar e fortalecer a pósgraduação;
q) incentivar a capacitação e a formação continuada e promover a articulação entre os servidores do
Departamento; XIX. receber as comissões de reconhecimento e avaliação de cursos do MEC para questões
relativas ao Departamento;
r) buscar parcerias para o desenvolvimento de projetos de pesquisa voltados à inovação; XXI. propor e auxiliar
na realização de eventos do IFSC relativos à pesquisa e inovação;
s) desenvolver outras atividades correspondentes ao Ensino, Pesquisa e Extensão, atribuídas pelo Diretor do
Cerfead; XXIII. representar o Cerfead nos fóruns específicos da área;
t) propor políticas de inserção socioprofissional e fomentar o acesso do egresso ao mundo do trabalho;
u) elaborar e acompanhar o Plano e Relatório Semestral de Atividade Docente;
v) participar do Comitê Gestor da Política de Formação do IFSC, sendo responsável pela Secretaria-Executiva
deste;
w) gerenciar as atividades dos servidores responsáveis pela orientação e acompanhamento dos processos
pedagógicos;
x) gerenciar as atividades dos servidores responsáveis pela biblioteca;
y) representar a Diretoria do Cerfead quando se fizer necessário;
z) executar outras atribuições previstas em normativos institucionais .

Dias e horários de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 19h30min

3.2.5 PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES EXTERNAS
Compete à Pró-Reitoria de Extensão e Relações Externas - PROEX planejar, desenvolver, controlar e avaliar
as políticas de extensão, de integração e de intercâmbio da Instituição com o setor produtivo e a sociedade em geral,
homologadas pelo Conselho Superior, coordenar os processos de divulgação e comunicação institucional e, a partir

de orientações do Reitor, promover ações que garantam a articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão.
A estrutura administrativa da PROEX é formada pela Assessoria, Diretoria de Comunicação (DIRCOM),
Departamento de Marketing e Jornalismo, Diretoria de Extensão (DIREX) e suas equipes técnicas.
Pró-Reitoria de Extensão e Relações Externas
Titular: Rafael Nilson Rodrigues
Telefone: 48 3877 9069
e-mail: proex@ifsc.edu.br
Endereço: Rua Quatorze de Julho, 150 – Bairro Coqueiros
CEP: 88075-010 – Florianópolis/SC
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/7817383691983472 clique aqui
Assessoria da Pró-Reitoria de Extensão e Relações Externas
Titular:
Telefone: 48 3877 9069
e-mail: assessoria.proex@ifsc.edu.br
Serviços prestados:
a)
b)

Assessoramento do Pró-Reitor de Extensão e Relações Externas desenvolvimento de suas atribuições;
Realização das atividades previstas na IN 13/2020, bem como no mapeamento de competências.

Diretoria
de
Comunicação
Titular: Rafaela Taísa Menin
Telefone: 48 3877 9009
e-mail: dir.com@ifsc.edu.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/0004118216969205 - clique aqui

Serviços prestados:
a) elaboração do planejamento anual das atividades de comunicação;
b) participação na elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional;
c) execução da política de comunicação social para o público interno e externo;
d) avaliação e proposição de canais para veiculação de mensagens e campanhas institucionais;
e) elaboração de projetos para melhoria dos processos de divulgação e comunicação institucional;
f) acompanhamento das ações de comunicação nos câmpus;
g) apoio e assessoria aos câmpus em assuntos relativos à Diretoria;
h) participação na elaboração de programas, projetos e ações de divulgação do IFSC, nos assuntos relativos à
imprensa, ao marketing e à integração social com a comunidade interna e externa;
i) acompanhamento dos processos administrativos para execução das ações de comunicação;
j) apoio à Reitoria nas atividades de comunicação social e de relações públicas;
l) participação nos fóruns de comunicação;
m) acompanhamento, avaliação e emissão de relatório anual das ações de comunicação previstas no
planejamento;
n) revisão, organização, documentação e publicação dos procedimentos relacionados à área;
o) planejamento e coordenação das ações de comunicação institucional.
Dias e horários de atendimento: O horário de atendimento ao público da Proex é de segunda a sexta-feira,
das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Coordenadoria de Jornalismo
Titular: Nadia Garlet
Telefone: (48) 3877-9008
e-mail: jornalismo@ifsc.edu.br
Serviços prestados:
a)
Realização de atividades de coleta de informações, redação, revisão e edição do material jornalístico,
assim como publicá-lo nos canais de relacionamento oficiais;
b)
Coordenação da produção de conteúdos jornalísticos em todos os formatos (texto, áudio e vídeo);
c)
Gerenciamento, supervisão e realização o trabalho de relacionamento do IFSC com a imprensa;
d)
Gerenciamento e atualização dos canais de relacionamento sistêmicos do IFSC destinados aos seus
públicos estratégicos, tais como sites, blogs, TV, rádio, mídias sociais, podcasts e outros canais;
e)
Coordenação da atuação dos jornalistas regionalizados;
f)
Elaboração e execução de estratégias de comunicação relacionadas à formação e atuação dos
jornalistas em consonância com o planejamento institucional de comunicação e com a Política de Comunicação
do IFSC;
g)
Redação e atualização os manuais derivados da Política de Comunicação do IFSC, pertinentes à sua
área;
h)
Orientação dos diversos setores do IFSC para a identificação de assuntos adequados à divulgação
jornalística, conforme linha editorial da instituição;
i)
Proposição de execução de capacitação dos servidores em temas relacionados à assessoria de
imprensa, à utilização dos canais de comunicação e à divulgação jornalística das ações do IFSC.

Coordenadoria de Eventos
Titular: Isabella Ramos Boing
Telefone: (48) 3877-9068
e-mail: eventos@ifsc.edu.br
Serviços prestados:
a) Planejamento e operacionalização das atividades pertinentes aos eventos sistêmicos promovidos pelo IFSC
ou relacionados à Instituição.
b) Assessoramento nas atividades pertinentes aos eventos promovidos pelos câmpus e pró-reitorias;
c) Assessoramento na elaboração de projetos para eventos e projetos para captação de recursos junto a
entidades de fomento;
d) Elaboração as especificações para os editais de licitação para eventos;

e) Elaboração o calendário de eventos do IFSC anualmente e mantê-lo atualizado com base nas informações
fornecidas pelos câmpus e pró-reitorias;
f) Interação com os câmpus e com os setores diretamente relacionados com a Extensão e Comunicação;
g) Compartilhamento e divulgação das práticas profissionais de planejamento e organização de eventos nos
diversos câmpus do IFSC por meio de cursos de capacitação;
e) Zelo pelo cumprimento do Manual de Eventos do IFSC.

Departamento de Marketing e Jornalismo
Titular: Bernardo Barbosa Gomes
Telefone: 48 3877 9008
e-mail: marketing@ifsc.edu.br
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/6382203403304512 - clique aqui
Serviços prestados:
a) produção de jornais impressos e boletins informativos, voltados para a comunidade acadêmica e para o
público externo;
b) produção de documentários em vídeo;
c) organização e armazenagem das reportagens relativas ao IFSC na mídia;
d) realização de atividades relacionadas à assessoria de imprensa;
e) acompanhamento e assessoria dos boletins informativos produzidos pelos câmpus;
f) realização de ações de marketing institucional;
g) padronização e uniformização dos sítios dos câmpus, em conformidade com orientações do MEC;
h) manutenção e atualização do sítio oficial na internet, propor diretrizes para criação e manutenção dos sítios
dos câmpus;
i) apoio e assessoria aos câmpus em assuntos relativos ao departamento;
j) elaboração e coordenação de campanhas que visam à divulgação dos cursos e vagas, de acordo com
orientações da Pró-Reitoria de Ensino;
l) elaboração de campanhas específicas de acordo com a demanda de eventos da Reitoria e dos câmpus;
m) revisão, organização, documentação e publicação dos procedimentos relacionados à área;
n) participação do planejamento anual das atividades da Diretoria de Comunicação.
Dias e horários de atendimento: O horário de atendimento ao público da Proex é de segunda a sexta-feira,
das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Coordenadoria de Programação Visual
Titular: Geisa Golin Albano
Telefone: (48) 3877-9008
e-mail: programacaovisual@ifsc.edu.br
Serviços prestados:
a)
Zelo pela marca IFSC;
b)
Gerenciamento da manutenção do sistema de identidade visual do IFSC;
c)
Criação de marcas para campanhas institucionais, marcas para eventos, marcas derivadas para setores
internos;
d)
Criação das campanhas institucionais;
e)
Criação e produção dos materiais de divulgação impressos e digitais;
f) Elaboração dos Projetos de Interfaces Web/sistemas/apps;
g)
Realização da gestão da interface gráfica do portal do ifsc, taxionomia, criação de páginas, arquitetura
de participação, arquitetura da informação;
h)
Apoio ao planejamento de eventos sistêmicos e dos Câmpus;
i) Realização do Projeto gráfico e editoração de livros e periódicos, dando suporte aos encaminhamentos do
Conselho Editorial do IFSC;
j) Realização da gestão do edital de materiais gráficos e de sinalização;
k)
Gerenciamento do processo de briefing, avaliação e aprovação dos trabalhos realizados pela agência
de publicidade - fornecedora do ifsc via contrato de agência de publicidade;

l) m) Realização da gestão do acesso e downloads do banco de imagens licitado pelo IFSC.

Coordenadoria de Suporte a Eventos
Titular: Julio Cesar Graef
Telefone: (48) 3877-9008
e-mail: julio.graef@ifsc.edu.br
Serviços prestados de acordo com a IN 13/2020 e 23/2020 do Gabinete da Reitoria:
a) Gerenciamento da instalação e operação de equipamentos de audiovisual necessários para a realização
dos eventos institucionais;
b) Coordenação da instalação e operação de equipamentos audiovisuais necessários para a realização de
transmissões ao vivo e streaming durante os eventos institucionais e reuniões do Colégio de Dirigentes e
Conselho Superior;
c) Proposição de melhorias técnicas para os sistemas de áudio e vídeo utilizados nos eventos institucionais e
espaços de reuniões da Reitoria;
d) Orientação dos diversos setores do IFSC para a utilização adequada dos equipamentos de audiovisual
disponíveis.
e) Proposição e execução de capacitação permanente dos servidores em temas relacionados ao contato com
equipamentos de audiovisual.
Coordenadoria de Produção Audiovisual
Titular: Jeferson Vieira
Telefone: (48) 3877-9008
e-mail: tv@ifsc.edu.br
Serviços prestados:
a) Proposição e execução estratégias específicas para as mais diversas modalidades de produções
audiovisuais;
b) Coordenação e orientação da equipe de produção audiovisual na execução e publicação das produções
audiovisuais;
c) Supervisão do cumprimento de metas de produção, dentro dos padrões de qualidade, quantidade e prazos
estabelecidos;
d) Proposição e execução de capacitação dos servidores em temas relacionados com produção de conteúdos
audiovisuais, sejam documentais, jornalísticos e institucionais, o que inclui produção de roteiros, fotografia,
iluminação, sonorização e finalização;
e) Planejamento dos elementos necessários à logística de produção de peças audiovisuais.

Diretoria de Extensão
Titular: Leticia Cunico
Telefone: 48 3877 9010
e-mail: direx@ifsc.edu.br

Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/0479913640398719 - clique aqui

Serviços prestados:
a) promoção de ações que garantam a articulação entre ensino, pesquisa e extensão;
b) apoio às atividades sociais, culturais e esportivas;
c) acompanhamento das atividades de extensão nos câmpus;
d) apoio e assessoria aos câmpus em assuntos relativos à diretoria;
e) articulação das atividades de Extensão entre os câmpus;
f) certificação dos participantes em atividades de extensão;
g)
orientação e encaminhamento para a elaboração e formalização de convênios, termos de acordo,
termos de cooperação e contratos, resultados de parcerias externas;
h)
encaminhamento dos processos administrativos dos projetos de extensão;
l) promoção do programa de bolsas de extensão;

m) apoio a projetos de empreendedorismo e cooperativismo;
n) planejamento e realização eventos de extensão em trabalho integrado com a Diretoria de
Comunicação Institucional;
o) proposição de estudos objetivando a definição de áreas prioritárias para o desenvolvimento da extensão;
p) apoio a alunos e egressos, oferecendo divulgação de empresas, agentes de integração e
consultoria de recursos humanos de vagas para estágio e emprego;
q) divulgação de eventos visando ao auxílio de alunos e egressos no ingresso ao mercado de trabalho.
r) revisão, organização, documentação e publicação dos procedimentos relacionados à área;
Dias e horários de atendimento: O horário de atendimento ao público da Proex é de segunda a sexta-feira,
das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Coordenadoria de Extensão
Titular: Cristina Missao Borille Kuba
Telefone: (48) 3877-9011 / 9012
e-mail: extensao@ifsc.edu.br
Serviços prestados:
a) Concepção, produção e execução de formações, em conjunto com a diretoria de extensão, coordenadores
de extensão e demais interessados para a qualificação das atividades de extensão no IFSC.
b) Oferta de atividades formativas para servidores(as), discentes e que possam ser compartilhadas a rede
federal de educação profissional e tecnológica.
c) Assessoramento em nível estratégico nos processos de gestão de extensão como foco no estímulo ao
trabalho em rede e a divulgação, compartilhamento e gestão do conhecimento da extensão.
d) Apoio em nível estratégico e gerencial aspectos relacionados a tecnologia da informação e comunicação
(TIC) para a consolidação do SIGAA módulo extensão e outras demandas referentes às TICs na extensão.
e) Participação na comissão central do SEPEI.
f) Organização da participação do IFSC nos eventos nacionais de extensão, especialmente SEURS e CBEU.
Coordenadoria de Divulgação da Extensão
Titular:
Telefone: (48) 3877-9011 / 9012
e-mail: revistacaminhoaberto@ifsc.edu.br
Serviços prestados:
a) Coordenação da equipe da revista e os fluxos do processo de editoração no SEER - Sistema Eletrônico de
Editoração de Revistas (layout, submissão, avaliação, edição de texto, edição de layout, leitura de provas e
publicação).
b) Coordenação dos processos de normalização e indexação do periódico.
c) Elaboração e coordenação do aprimoramento das políticas editoriais da revista.
d) Elaboração de estratégias para a qualificação e aprimoramento da revista, tornando-a uma publicação
reconhecida no cenário acadêmico, contribuindo para a construção do conhecimento na área.
e) Verificação e organização estatísticas (submissão de artigos, índice de aprovação, fator de impacto das
citações dos textos da revista) do portal de periódicos.
f) Estabelecimento de parcerias com instituições e programas de pós-graduação com áreas diretamente
relacionadas à revista.
g) Assessoramento em nível estratégico nos processos de gestão de extensão como foco no estímulo ao
trabalho em rede e a divulgação, compartilhamento e gestão do conhecimento da extensão.
h) Fomento da participação em espaços externos (editais externos, prêmios, eventos,parceiros, organizações,
movimentos sociais) para fortalecimento e valorização da extensão.

3.2.6 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Compete à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação - PROPPI propor, planejar, desenvolver,
articular, controlar e avaliar a execução das políticas de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação homologadas pelo

Conselho Superior e, a partir de orientações do Reitor, em consonância com as diretrizes emanadas do Ministério da
Educação e do Ministério de Ciência e Tecnologia, coordenar os processos de edição de publicações técnicocientíficas e promover ações que garantam a articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão.

de

A estrutura administrativa da PROPPI é formada pela Assessoria, Diretoria de Pesquisa, Departamento
Inovação e pela equipe técnica.
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação
Titular: Ailton Durigon
Telefone: 48 3877 9052
e-mail: proppi@ifsc.edu.br
Endereço: Rua Quatorze de Julho, 150 – Bairro Coqueiros
CEP: 88075-010 – Florianópolis/SC
Assessoria da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação
Titular: Luciane Farias Carneiro
Telefone: 48 3877 9054
e-mail: assessoria.proppi@ifsc.edu.br
Coordenadoria de Publicações
Titular: Stefany Grutzmann Arcari
Telefone: 48-38779053
e-mail:publicacoes@ifsc.edu.br
Diretoria de Pesquisa e Pós-graduação
Titular: Rosane Schenkel de

Aquino Telefone: 48 3877 9053
e-mail: pesquisa@ifsc.edu.br
Coordenadoria de Pós-graduação
Titular: Flávia Stela de Araújo Lima Amorim
Telefone: 48 38779053
e-mail: pos@ifsc.edu.br
Coordenadoria de Pesquisa
Titular: Michael Ramos Nunes
Tefefone: 48- 38779053
e-mail: pesquisa@ifsc.edi.br
Serviços prestados:
i) execução das políticas de pesquisa e pós-graduação definidas pela Pró-Reitoria e pelo Colegiado de
Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE;
j) supervisão das atividades de pesquisa;
k) elaboração da proposta orçamentária relacionada às atividades de pesquisa e pós-graduação;
l) assessoria aos grupos de pesquisa na elaboração de projetos e na procura de fontes de financiamento;
m) atualização do diretório de grupos de pesquisa;
n) realização de eventos, relativos à pesquisa e à pós-graduação;
o) divulgação de eventos e editais relativos à pesquisa e à pós-graduação;
p) atualização das informações referentes à avaliação quantitativa e qualitativa das atividades de pesquisa e
de pós-graduação;
q) articulação entre a pesquisa, o ensino e a extensão;
r) assessoria na elaboração de projetos de cursos de pós-graduação, visando sua autorização e

recomendação junto aos organismos competentes;
s) revisão, organização, documentação e publicação dos procedimentos relacionados à área;
t) apoio e assessoria aos câmpus em assuntos relativos à Diretoria.
Dias e horários de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Departamento de Inovação
Titular: Luiz Henrique Castelan Carlson
Telefone: 48 3877 9054
e-mail: inovacao@ifsc.edu.br
Serviços prestados:
a) Avaliação e classificação dos resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa;
b) Avaliação de solicitação de inventor independente para adoção de invenção;
c) Promoção do pedido de registro ou o pedido de patente no órgão competente das criações desenvolvidas
na Instituição, e o seu licenciamento;
d) Promoção das ações de transferência de tecnologia, licenciamento e industrialização mediante celebração
de instrumentos contratuais e congêneres;
e) Emissão de parecer quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na Instituição,
passíveis de proteção intelectual;
f) Articulação entre ensino, pesquisa, extensão e inovação na Instituição;
g) Proposição de diretrizes para política institucional na área de cooperação internacional;
h) Divulgação das atividades do IFSC em outros países e as informações referentes a programas de
cooperação internacional;
i) Gestão dos programas de cooperação internacional vigentes;
j) Recepção e apoio à demanda externa de propostas de cooperação internacional;
k) Emissão de parecer nos processos de acordos e convênios internacionais;
l) Assessoria e representação da Reitoria em questões de Inovação e Assuntos Internacionais;
m) Apoio e assessoria aos campi em assuntos relativos ao seu departamento.
Dias e horários de atendimento: de segunda a sexta-feira, das das 8h às 12h e das 13h às 17h

4 CURSOS MINISTRADOS PELO IFSC
O Instituto Federal de Santa Catarina oferece cursos em diferentes níveis: Formação Inicial e Continuada,
PROEJA, Ensino Médio e Ensino Superior e nas modalidades presencial e a distância.

4.1

CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA

O que é: curso de aperfeiçoamento ou qualificação
Nível de escolaridade exigida: Ensino Fundamental ou Ensino Médio, completo ou incompleto (conforme cada
curso)
Forma de ingresso: sorteio ou análise socioeconômica Duração média: de 1 a 4 meses, dependendo do curso.

4.2

CURSOS PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

O que é: Ensino Médio ou Fundamental compactos + Curso Técnico ou de Qualificação Profissional, juntos, no
IFSC (conforme cada curso)
Nível de escolaridade exigida: Ensino Fundamental ou Ensino Médio incompleto (conforme cada curso)
Forma de ingresso: sorteio ou análise socioeconômica
Duração média: de 3 anos a 3 anos e meio

4.3

CURSOS TÉCNICOS

São cursos de nível médio que objetivam capacitar o aluno com conhecimentos teóricos e práticos nas diversas
atividades do setor produtivo. Entre os propósitos dos cursos técnicos estão o acesso imediato ao mercado de trabalho,
a perspectiva de requalificação profissional ou mesmo a reinserção no setor produtivo.
Além disso, os cursos técnicos proporcionam ao aluno o desenvolvimento de habilidades práticas que
representam um diferencial para aqueles que desejam continuar a sua formação profissional com a realização de um
curso superior.

4.3.1 CURSO TÉCNICO INTEGRADO
O que é: Ensino Médio + Curso Técnico, juntos, no IFSC
Nível de escolaridade exigida: Ensino Fundamental completo
Forma de ingresso: Prova
Duração média: 4 anos
Os cursos técnicos integrados do IFSC são:
- Administração
- Agropecuária
- Alimentos
- Comunicação Visual
- Edificações
- Eletroeletrônica
- Eletromecânica

- Eletrônica
- Eletrotécnica
- Informática
- Mecânica
- Mecatrônica
- Modelagem do Vestuário
- Química

- Refrigeração e Climatização
- Saneamento
- Telecomunicações
- Tradução e Interpretação de Libras/Português
- Vestuário

4.3.2 CURSO TÉCNICO CONCOMITANTE
O que é: Curso Técnico no IFSC e Ensino Médio em outra Instituição de Ensino
Nível de escolaridade exigida: 1ª ou 2ª série do Ensino Médio completa (conforme cada curso)
Forma de ingresso: Sorteio
Duração média: de 1 a 2 anos
Os cursos técnicos concomitantes do IFSC são:
- Administração
- Agricultura
- Agroecologia
- Agroindústria
- Agronegócio
- Agropecuária
- Análises Químicas
- Aquicultura
- Biotecnologia

- Controle Ambiental
- Manutenção e Suporte em Informática
- Desenvolvimento de Sistemas - Mecânica
- Edificações
- Mecatrônica
- Eletroeletrônica
- Modelagem do Vestuário
- Eletromecânica
- Plásticos
- Fabricação Mecânica
- Produção de Moda
- Informática
- Recursos Pesqueiros
- Informática para Internet
- Têxtil

4.3.3 CURSO TÉCNICO SUBSEQUENTE
O que é: Curso Técnico pós Ensino Médio
Nível de escolaridade exigida: Ensino Médio completo
Forma de ingresso: Sorteio
Duração média: de 1 a 2 anos
Os cursos técnicos subsequentes do IFSC são:
- Administração
- Agrimensura
- Agroindústria
- Aquicultura
- Beneficiamento Têxtil
- Biotecnologia
- Confeitaria
- Cozinha
- Edificações
- Eletroeletrônica
- Eletromecânica

- Eletrônica
- Eletrotécnica
- Enfermagem
- Eventos
- Guia de Turismo
- Informática
- Informática para a Internet
- Logística
- Manutenção Automotiva
- Mecânica
- Meio Ambiente

- Meteorologia
- Panificação
- Produção e Design de Moda
- Refrigeração e Climatização
- Restaurante e Bar
- Saneamento
- Segurança do Trabalho
- Telecomunicações
- Tradução e Interpretação de Libras
- Vendas
- Vestuário
- Hospedagem

4.3.4 CURSO PROFISSIONAL POR COMPETÊNCIA
O que é: Curso Técnico pós Ensino Médio sem aulas presenciais
Nível de escolaridade exigida: Ensino Médio completo e experiência na área (profissional e/ou acadêmica)
Forma de ingresso: Sorteio, entrevista e análise documental.
Duração média: de 1 a 2 anos

4.4

CURSOS SUPERIORES

4.4.1 CURSO DE TECNOLOGIA/BACHARELADO/LICENCIATURA
O que é: Curso de Formação Superior
Nível de escolaridade exigida: Ensino Médio completo
Forma de Ingresso: SISU
Duração Média: de 3 a 4 anos
Os cursos superiores do IFSC são:
- Agronomia
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas
- Ciência da Computação
- Design de Moda
- Design de Produto
- Eletrônica Industrial
- Engenharia Civil
- Engenharia de Controle e Automação
- Engenharia de produção
- Engenharia de Telecomunicações
- Engenharia Elétrica
- Engenharia Eletrônica
- Engenharia Mecânica
- Engenharia Mecatrônica
- Física – Licenciatura
- Gastronomia
- Gestão Ambiental

4.5

- Gestão da Tecnologia da Informação
- Gestão em Turismo
- Gestão Hospitalar
- Gestão Pública
- Hotelaria
- Pedagogia Bilíngue (Libras/Português)
- Processos Gerenciais
- Processos Químicos
- Produção Multimídia
- Química - Licenciatura
- Radiologia
- Sistemas de Energia
- Sistemas de Informação
- Tecnologia em Alimentos
- Tecnologia em Fabricação Mecânica
- Viticultura e Enologia
- Sistemas para Internet

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
O que é: Especialização
Nível de escolaridade exigida: Superior completo (graduação) em áreas afins
Forma de ingresso: Análise curricular e documental
Duração média: entre 1 e 2 anos
As especializações do IFSC são:
- Agroecologia
- Ciências Marinhas Aplicadas ao Ensino
- Desenvolvimento de Produtos Eletrônicos
- Desenvolvimento Rural Sustentável
- Docência para Educação Profissional [EAD]
- Educação Científica e Tecnológica
- Educação de surdos: aspectos políticos, culturais e pedagógicos
- Educação Profissional e Tecnológica - EPT
- Ensino de Ciências [EAD]
- Ensino de Língua Inglesa
- Formação Pedagógica para a Educação Profissional e Tecnológica

- Gestão em Saúde [EAD]
- Gestão escolar
- Gestão Pública [EAD]
- Gestão Pública na Educação Profissional e Tecnológica [EAD]
- Manejo de Pomares de Macieira e Pereira
- Mídias na Educação [EAD]
- Perícia em Acidentes de Trânsito [EAD]
- Pesquisa e Prática Pedagógica
- Tecnologias e práticas educacionais
- Tecnologias para Educação Profissional [EAD]

4.6

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
O que é: Mestrado Profissional
Nível de escolaridade exigida: Ensino Superior completo (graduação) e/ou experiência prática na área
Forma de ingresso: Análise curricular e documental
Duração média: 2 anos
Os mestrados do IFSC são:
- Clima e Ambiente
- Educação Profissional e Tecnológica – ProfEPT
- Mecatrônica
- Proteção Radiológica
- Sistemas de Energia

4.7

CURSOS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

A educação a distância é uma modalidade de ensino que utiliza a tecnologia como ferramenta de interação
entre professor e aluno, e entre alunos.
O IFSC oferece cursos FIC, técnico, de graduação e de especialização na modalidade a distância.
Para informações sobre os cursos EaD do IFSC acesse: http://www.ifsc.edu.br/ead.

5 CÂMPUS DO IFSC
O IFSC possui atualmente 22 câmpus localizados nas várias regiões do estado de Santa Catarina.

5.1

CÂMPUS ARARANGUÁ
Avenida XV de Novembro, 61
Bairro Aeroporto
Araranguá – SC
CEP: 88905-112
Telefone: (48) 3311-5000
CNPJ: 11.402.887/0008-37
http://ararangua.ifsc.edu.br/site/

Diretora-Geral:
Adriano
direcao.ararangua@ifsc.edu.br

Antunes

Rodrigues

Diretoria de Ensino Pesquisa e Extensão
Titular:
Adriano
Antunes
Rodrigues
ensino.aru@ifsc.edu.br

Departamento de Administração e Manutenção Titular:
Daniel de Lima Cichella dam.aru@ifsc.edu.br

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira das 07h30min às 22h30min
Gabinete: das 08h às 12h e das 13h30min às 17h30min
Gestão de Pessoas: das 07h30min às 19h30min
Biblioteca: das 07h30min às 21h
Secretaria Acadêmica: das 08h às 21h

Horário de aulas:

matutino - das 07h45min às 11h45min
vespertino - das 13h30min às 17h30min
noturno - das 18h50min às 22h30min

Cursos Técnicos
Técnico Integrado em Eletromecânica
Técnico Integrado em Vestuário
Técnico Concomitante em Eletromecânica
Técnico Concomitante em Produção de
Moda Técnico Concomitante em Têxtil
Cursos Superiores
Tecnologia em Design de Moda
Licenciatura em Física

Especialização em Educação Científica e Tecnológica
Especialização Ead em Docência para a Educação Profissional

5.2

CÂMPUS CAÇADOR

Av. Fahdo Thomé, 3000
Bairro Champagnat
Caçador - SC
CEP: 89500-000
Telefone: (49) 3561-5700
CNPJ: 11.402.887/0018-09
http://cacador.ifsc.edu.br/
Diretora-Geral: Danielle Regina Ullrich
direcao.cacador@ifsc.edu.br

Assessoria da Direção Geral
Marielli Aparecida Nava Paggi
assessoria.cdr@ifsc.edu.br
Coordenadoria de Gestão de Pessoas
Coordenadora: Ana Paula Pereira
Mona Lisa Noronha Pinheiro
cgp.cacador@ifsc.edu.br

Departamento de Ensino Pesquisa e Extensão
Titular: Bruno Santos Vieira
depe.cacador@ifsc.edu.br

Departamento de Administração
Titular: Matheus Baldez Reis
dam.cdr@ifsc.edu.br

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira das 07h30min às 22h40min
Assessoria da Direção: das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min
Gestão de Pessoas: das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min
Biblioteca: das 07h30min às 22h40min
Secretaria Acadêmica: das 8h às 12h, das 13h às 17h e das 18h às 21h30min
Horário de aulas:

matutino - das 07h30min às 11h30min
vespertino - das 13h15min às 17h15min
noturno - das 18h40min às 22h40min

Cursos Técnicos
Técnico em Administração – Integrado e Subsequente
Técnico em Informática - Integrado
Técnico em Plásticos – Integrado
Técnico em Eletromecânica - Subsequente
Técnico em Logística - Subsequente
Técnico em Desenvolvimento de Sistemas - Subsequente

Cursos Superiores
Bacharelado em Sistemas de Informação
Bacharelado em Engenharia da Produção
Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu
Especialização em Interdisciplinaridade e Práticas Pedagógicas na Educação Básica
Especialização em Tecnologias na Educação Profissional (*EAD parceria CERFEAD)
Especialização em Gestão na Educação Profissional Tecnológica (*EAD parceria CERFEAD)
Especialização em Docência na Educação Profissional e Tecnológica (*EAD parceria CERFEAD)
Especialização em Mídias Integradas na Educação - Parceria com Câmpus Florianópolis
Educação de Jovens e Adultos (EJA)
EJA Profissionalizante em Operador de Computador

5.3

CÂMPUS CANOINHAS

Av. Expedicionários, 2150
Bairro Campo da Água Verde
Canoinhas - SC
CEP: 89460-970
Telefone: (47) 3627 4500
CNPJ: 11.402.887/0012-13
http://canoinhas.ifsc.edu.br/

Diretor-Geral: Joel José de Souza
direcao.canoinhas@ifsc.edu.br

Departamento de Ensino Pesquisa e Extensão
Titular: Magali Regina
depe.can@ifsc.edu.br
Departamento de Administração
Titular: Francis Saibel
dam.can@ifsc.edu.br
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 07h às 22h30min
Assessoria da Direção-Geral: das 07h30 às 22h30min
Gestão de Pessoas: das 8h às 12h
e das 13h às 17h Biblioteca: das
10h às 22h
Secretaria Acadêmica: das 8h às 12h, das 13h às 17h e das 18h às 20h.

Horário de aulas:

matutino – 7h45min às 11h45min
vespertino – das 13h30min às 17h30min
noturno – das 18h30min às 22h30min

Cursos Técnicos Concomitantes ao Ensino Médio
Agroecologia
Edificações
Manutenção e Suporte em Informática

Curso Proeja
Agroecologia

Cursos Integrados ao Ensino Médio
Alimentos
Edificações
Cursos Superiores
Bacharelado em Agronomia
Tecnologia de Alimentos
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Curso de Especialização
Desenvolvimento Rural e Sustentável
Desenvolvimento Rural e Sustentável
Docência para Educação Profissional
Tecnologias para a Educação Profissional
Educação e Diversidade

5.4

CÂMPUS CHAPECÓ

Rua Nereu Ramos, 3450D
Bairro Seminário
Chapecó - SC
CEP 88813-000
Telefone: (49) 3313-1240
CNPJ: 11.402.887/0007-56
http://chapeco.ifsc.edu.br

Diretora-Geral: Ilca Maria Ferrarri Ghiggi
direcao.chapeco@ifsc.edu.br
Assessoria da Direção Geral
Titular: Renato Frederico Correia Torres Pereira

Diretoria de Ensino Pesquisa e Extensão
Titular:
Jacson
Rodrigo
Dreher
depe.chapeco@ifsc.edu.br
Departamento de Administração
Titular: José Alvício Ritter Filho
dam.chapeco@ifsc.edu.br

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira das 07h30min às 22h30min Gabinete: das 08h30min às 17h30min
Gestão de Pessoas: das 07h30min às 19h30min Biblioteca: das 08h00min às 21h30min Secretaria Acadêmica: das
08h00min às 21h
Horário de aulas:
matutino - das 07h45min às 11h45min
vespertino - das 13h30min às 17h30min (Médio) e das 13h30min às 17h30min (Superior)
noturno - das 19h às 22h30min
Cursos Técnicos
Técnico em Eletromecânica - PROEJA
Técnico em Informática - Integrado
Técnico em Eletroeletrônica - Subsequente
Técnico em Mecânica - Subsequente
Cursos Superiores
Engenharia de Controle e Automação

5.5

CÂMPUS CRICIÚMA

Rodovia SC 443, nº 845 Bairro Vila Rica
Criciúma - SC
CEP 88813-000
Telefone: (48) 3462-5000
CNPJ: 11.402.887/0009-18
http://criciuma.ifsc.edu.br

Diretor-Geral: Daniel Comin da Silva
direcao.criciuma@ifsc.edu.br
Equipe Técnica
Ademar Cesario Motta
Cíntia Gregório Ricardo Strachoski
Clarice Bento Venâncio Inácio
Daniel Barbosa Cassol
Newton Fonseca de Amorim

Assessoria da Direção Geral
Titular: Newton Fonseca de Amorim

assessoria.criciuma@ifsc.edu.br

Departamento de Ensino Pesquisa e Extensão
Titular: Niguelme Cardoso Arruda
ensino.criciuma@ifsc.edu.br
Departamento de Administração
Titular:
dam.criciuma@ifsc.edu.br
Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira das 07h30 min às 22h30min
Gabinete: das 8h às 22h
Gestão de Pessoas: das 8h às 17h
Biblioteca: das 7h30min às 22h30min
Secretaria Acadêmica: das 7h30min às 21h30min

Horário de aulas:

matutino - das 07h45 às 11h45
vespertino - das13h30 às 17h30 noturno das 18h30 às 22h20min

Cursos Técnicos
Técnico em Edificações - Integrado Técnico em
Mecatrônica – Integrado Técnico em Química Integrado Técnico em Edificações Subsequente Técnico em Eletrotécnica Subsequente
Técnico em Meio Ambiente - Concomitante

Cursos Superiores Engenharia
Mecatrônica
Licenciatura
em
Química Engenharia Civil

5.6

CÂMPUS FLORIANÓPOLIS

Av. Mauro Ramos, 950
Centro
Florianópolis - SC
CEP: 88020-300
Telefone: (48) 32116004
CNPJ: 11.402.887/0002-41
http://florianopolis.ifsc.edu.br

Diretora-Geral: Zízimo Moreira Filho
direcao.florianopolis@ifsc.edu.br
Vice-Diretor Geral: Humberto Francisco Beirão Jr
Diretoria de Ensino Paula Borges Monteiro
direcaoensino@ifsc.edu.br

CONTATOS via aplicativo WhatsApp
Direção-geral: (48) 3211-6005
Diretoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão: (48) 3211-6009
Departamento Acadêmico de Metal Mecânica: (48) 3211-6075
Departamento Acadêmico de Saúde e Serviços: (48) 3211-6022
Departamento de Gestão de Pessoas: (48) 3211-6018

5.7

CÂMPUS FLORIANÓPOLIS – CONTINENTE

Rua Quatorze de Julho, 150
Coqueiros
Florianópolis - SC
CEP: 88075-010
Telefone: (48) 3877-8400
CNPJ: 11.402.887/0004-03
http://continente.ifsc.edu.br/
Diretor-Geral:
Jane Parisenti
direcao.continente@ifsc.edu.br
Assessoria da Direção Geral
Titular: Ení Maria Ranzan
assessoria.continente@ifsc.edu.br

Diretoria de Ensino Pesquisa e Extensão
Titular: Luciane Patricia Oliari
depe.continente@ifsc.edu.br
Assessoria da Diretoria de Ensino Pesquisa e Extensão
Titular:
Priscilla Infâncio Antunes
Departamento de Administração
Titular:
João
Paulo
Nunes
dam.cte@ifsc.edu.br

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira das 07h30min às 22h30min
Gabinete: das 10h às 19h
Gestão de Pessoas: das 08h às 20h
Biblioteca: das 08h às 21h
Secretaria Acadêmica: das 07h30min às 21h

Horário de aulas:

matutino - das 08h às 12h
vespertino - das 14h às 18h
noturno - das 18h30min às 22h30min

Cursos Técnicos
Técnico em Cozinha – PROEJA
Técnico em Eventos – Subsequente
Técnico em Cozinha – Subsequente
Técnico em Guia de Turismo – Subsequente
Técnico em Confeitaria – Subsequente
Técnico em Panificação – Subsequente

Técnico em Restaurante e Bar – Subsequente
Cursos
Superiores
Tecnologia em Gastronomia
Tecnologia em Hotelaria
Tecnologia em Gestão do Turismo

5.8

CÂMPUS GAROPABA

Rua Maria Aparecida Barbosa nº 153
Campo Duna
Garopaba - SC
CEP: 88495-000
Telefone: (48) 3254-7372
CNPJ: 11.402.887/0021-04
http://garopaba.ifsc.edu.br/

Diretora-Geral: Micheline Sartori
direcao.garopaba@ifsc.edu.br
Assessoria da Direção Geral
Titular: Carolina Corrêa
Coordenadoria de Relações Externas
Titular: Josiane Vieira Campos

Departamento de Ensino Pesquisa e Extensão
Chefe do Departamento de Ensino Pesquisa e Extensão
Titular: Bruno Alberto Peruchi
depe.gpb@ifsc.edu.br
Assessoria do Departamento de Ensino Pesquisa e Extensão
Titular: Danielli Prado Dzioba Loss

Departamento de Administração
Chefe do Departamento de Administração
Titular: Antonio Luiz Schalata Pacheco Filho
dam.gpb@ifsc.edu.br

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira das 07h às 22h
Gabinete: das 08h30 às 21h
Gestão de Pessoas: das 08h às 18h
Biblioteca: das 08h às 20h
Secretaria Acadêmica: das 08h às 20h

Horário de aulas:

matutino - das 08h às 12h
vespertino - das 13h30 às 17h30
noturno - das 18h
às 22h

Cursos Técnicos
Técnico em Controle Ambiental - Concomitante
Técnico em Biotecnologia - Concomitante
Técnico em Informática - Integrado
Técnico em Administração - Integrado
Técnico em Guia de Turismo - Subsequente
Técnico em Hospedagem - Subsequente

Cursos Superiores
Tecnologia em Gestão Ambiental
Tecnologia em Sistemas para Internet

5.9

CÂMPUS GASPAR

Rua Adriano Kormann, 510
Bairro Bela Vista
Gaspar - SC
CEP: 89111-009
Telefone: (47) 3318-3700
CNPJ: 11.402.887/0010-51
http://gaspar.ifsc.edu.br/

Diretora-Geral: Ana Paula Kuczmynda da Silveira
direcao.gaspar@ifsc.edu.br
Assessoria da Direção Geral
Titular: Fabiola Ribeiro de Liz Steiner
Departamento de Ensino
Pesquisa e Extensão
Titular: Daniela Sbizera Justo
depe.gas@ifsc.edu.br
Departamento de Administração
Titular: Diego Goltara Gomes
dam.gas@ifsc.edu.br

Horário de funcionamento do câmpus:
segunda a sexta-feira das 6h45min às 22h45min Gabinete: das 08h00 às 17h00;
segunda a sexta-feira das 07h às 19h, conforme Portarias da Direção-geral do câmpus, durante
período de ANP (atividade não presencial).
Gestão de Pessoas: das 07h30min às 19h30min;
Biblioteca: das 07h às 22h;
Coordenadora de Planejamento, Materiais e Finanças: 08:00 às 17:00;
Coordenadoria de Infraestrutura e Patrimônio: 08:00 às 17:00;
Coordenadoria de Tecnologia da Informação: 08:00 às 17:00;
Coordenadoria de Registro Acadêmico: 8h30 às 12h das 13h às17h30;
Coordenadoria de Apoio ao Ensino: 07:00 às 21h30;
Coordenadoria Pedagógica: das 07:00 às 21h30;

Horário de aulas:

matutino - das 07h20min às 12h15min
vespertino - das 13h30min às 17h30min
noturno - das 18h30min às 22h30min

Cursos Técnicos
Técnico em Modelagem do Vestuário – Concomitante
Técnico em Informática - Integrado
Técnico em Química - Integrado
Técnico em Administração – Subsequente
Cursos de Graduação
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Design de Moda
Processos Gerenciais
Gestão Pública (EaD)
Curso de Especialização
Pesquisa e Prática Pedagógica

5.10 CÂMPUS ITAJAÍ

Avenida Governador Abrahão João
Francisco Ressacada, nº 3899
Itajaí - SC
CEP: 88301-360
Telefone: (47) 3390 1200
CNPJ: 11.402.887/0013-02
https://www.ifsc.edu.br/web/campus-itajai

Diretor-Geral:
Luis Fernando Pozas
direcao.itajai@ifsc.edu.br
Assessoria da Direção Geral
Titular: Patricia Oliveira Rebelo Leite

Departamento de Ensino Pesquisa e Extensão
Titular: Ana Elisa Ferreira Schmidt
depe.itj@ifsc.edu.br

Departamento de Administração
Titular: Wagner Cabral Mehl
dam.itajai@ifsc.edu.br

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira das 07h30min às 22h30min
Gabinete: das 7h30min às 19h30min
Gestão de Pessoas: das 7h30min às 18h
Biblioteca: das 7h30min às 22h30min
Secretaria Acadêmica: das 7h às 21h

Horário de aulas:
matutino – das 7h 45min às 11h45min
vespertino - das 13h30min às 17h30min
noturno - das 18h30min às 22h30min
Cursos Técnicos
Técnico em Mecânica – Integrado e Concomitante
Técnico em Recursos Pesqueiros – Integrado e Concomitante
Técnico em Aquicultura - Subsequente
Técnico em Eletroeletrônica - Subsequente
Cursos Superiores
Engenharia Elétrica
Especialização em Ciências Marinhas Aplicadas ao Ensino

Mestrado em Clima e Ambiente

5.11 CÂMPUS JARAGUÁ DO SUL
Av. Getúlio Vargas, 830
Centro
Jaraguá do Sul - SC
CEP 89251-000
Telefone: (47) 3276-8700
CNPJ: 11.402.887/0005-94
http://jaragua.ifsc.edu.br/
Diretor-Geral: José Roberto Machado
direcao.jar@ifsc.edu.br
Assessoria da Direção Geral
Daiane Aparecida de Melo Heinzen

Diretoria de Ensino Pesquisa e Extensão
Titular: Vandré Stein
ensino.jar@ifsc.edu.br

Departamento de Administração
Titular: Rosemery Weidauer
Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira das 07h30min às 22h40min
Gestão de Pessoas: das 08h às 17h
Biblioteca: das 07h45min às 22h30min
Secretaria Acadêmica: das 07h45min às 21h30min
Assessoria da Direção: 13h às 22h

Horário de aulas:
Matutino - das 7h45min às 11h45min;
Vespertino – das 13h30min às 17h30min e das 14h30min às 18h30min
Noturno – das 18h40min às 22h40min
Cursos Técnicos
Técnico em Química - Integrado
Técnico em Modelagem – Integrado
Técnico Têxtil - Subsequente
Técnico em Vestuário - Subsequente
Técnico em Vestuário - EJA
Cursos Superiores
Design de Moda
Licenciatura
Licenciatura em Física

5.12 CÂMPUS JARAGUÁ DO SUL – RAU

Rua dos Imigrantes, 445
Bairro Rau
Jaraguá do Sul – SC
CEP 89254-430
Telefone: (47) 3276 9600
CNPJ 11.402.887/0001-60
http://gw.ifsc.edu.br/site/

Diretor-Geral: Delcio Luís Demarchi
direcao.gw@ifsc.edu.br

Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão
Titular: Edson Sidnei Maciel Teixeira
ensino.gw@ifsc.edu.br

Departamento de Administração
Titular: Loiraci Ribeiro Carvalho
dam.gw@ifsc.edu.br

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, das 07h30min às 22h30min
Gabinete: das 09h às 21h
Gestão de Pessoas: das 08h às 18h
Biblioteca: das 08h às 22h
Secretaria Acadêmica: das 09h às 21h
Horário de aulas:
matutino - das 07h30min às 12h30min
vespertino - das 13h30min às 18h30min
noturno - das 18h30min às 22h30min
Cursos Técnicos
Técnico em Mecânica Industrial - Subsequente
Técnico em Eletrotécnica – Subsequente
Técnico em Desenvolvimento de Sistemas - Concomitante
Cursos Superiores
Tecnologia em Fabricação Mecânica
Bacharelado em Engenharia Elétrica

5.13 CÂMPUS JOINVILLE
Rua Pavão, 1377
Bairro Costa e Silva
Joinville - SC
CEP: 89220-618
Telefone: (47) 3431-5600
CNPJ: 11.402.887/0006-75
http://joinville.ifsc.edu.br/

Direção-Geral
Diretor-Geral: Maick da Silveira Viana
direcao.joinville@ifsc.edu.br

Diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão: Dayane Clock Luiz
depe.jle@ifsc.edu.br

Departamento de Administração
Chefe do Departamento de Administração e Manutenção: Karin Fetter
dam.jle@ifsc.edu.br

Horário de funcionamento do câmpus: Considerando a pandemia de Covid-19 informamos que as atividades
acadêmicas e administrativas presenciais no IFSC estão suspensas.
Segunda a sexta-feira das 07h30min às 22h30min.
Ainda, considerando a pandemia de COVID-19, todas as aulas do câmpus acontecem em ANPs (atividades não
presenciais)
Horário de aulas:
matutino – das 07h30min às 12h25min
vespertino - das 13h30min às 17h30min
noturno – das 18h30min às 22h30min

Cursos Técnicos
Técnico em Eletroeletrônica - Concomitante
Técnico em Mecânica - Concomitante
Técnico em Teatro - Concomitante
Técnico em Eletroeletrônica - Integrado
Técnico em Mecânica - Integrado
Técnico em Enfermagem - Subsequente

Cursos Superiores
Tecnologia em Gestão Hospitalar
Bacharelado em Engenharia Elétrica
Bacharelado em Engenharia Mecânica

Bacharelado em Enfermagem
Curso de Qualificação Profissional (Curso de Formação Inicial e Continuada)
Primeiros Socorros
Curso de Especialização Técnica
Saúde do Idoso
Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira das 07h às 22h30min
Gabinete: 08h45 às 12h00 e 13h00 às 18h45
Gestão de Pessoas: das 08h15 às 19h15
Biblioteca: das 07h30 às 22h30
Secretaria Acadêmica: das 07h30 às 21h30
Horário de aulas:

matutino – das 8h às 12h
vespertino – das 13h30min às 17h30min
noturno - das 18h30 às 22h30min

Cursos Técnicos
Técnico em Administração - Concomitante
Técnico em Agroecologia - Concomitante
Técnico em Análises Químicas - Concomitante
Técnico em Informática para Internet - Concomitante
Técnico em Mecatrônica - Concomitante
Técnico em Biotecnologia - Subsequente
Técnico em Eletromecânica - Subsequente

Cursos
Superiores
Ciência da Computação
Engenharia Química
Engenharia Mecânica
Gestão do Agronegócio
Processos Químicos
Especialização em Agroecologia
Especialização em Gestão Escolar
Especialização em Marketing
Especialização em Tecnologias e Práticas Educacionais

5.13 CÂMPUS LAGES

Rua Heitor Vila Lobos, 225
São Francisco
Lages - SC
CEP: 88506-400
Telefone: (49) 3221-4200
CNPJ: 11.402.887/0011-32
http://lages.ifsc.edu.br/

Diretor-Geral: Vilson Heck Junior
direcao.lages@ifsc.edu.br
Departamento de Ensino Pesquisa e Extensão
Titular: Silmar Primieri
Departamento de Administração
Titular: Kathilce Martins Amorim
dam.lages@ifsc.edu.br
Assessoria do Departamento de Administração
Titular: Luciana Velho
Equipe técnica
Anderson Fonseca De Almeida

Daniela Marcon de Sousa
Diogo Amarildo Da Conceição

5.14 CÂMPUS PALHOÇA BILÍNGUE

Rua João Bernardino da Rosa, s/nº
Cidade Universitária Pedra Branca
Palhoça - SC
CEP 88137-010
Telefone: (48) 3341-6615
CNPJ: 11.402.887/0015-66
http://palhoca.ifsc.edu.br

Diretora-Geral:
Carmem
direcao.palhoca@ifsc.edu.br

Cristina

Beck

Assessoria da Direção Geral
Titular: José Eduardo Izzo Junior
Equipe Técnica
Sônia Regina de Oliveira Santos
Gabriel Silvano Santos

Departamento de Ensino Pesquisa e Extensão
Titular: Simone Gonçalves de Lima da Silva
Assessoria do Departamento de Ensino Pesquisa e Extensão
Titular: Fernanda Jamille Kuntze
Departamento de Administração
Titular: Elanir da Rosa
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira das 08h00 às 22h30min

Horário de aulas:
matutino – das 8h às 12h
vespertino – das 13h30min às 17h30min
noturno - das 19h às 22h10min
Cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC
Língua Portuguesa como segunda língua para surdos
Abertura de Micro e Pequena Empresa
Gestão de Micro e Pequena Empresa
Inglês 4
Inglês 5
Teatro Bilíngue
Práticas Pedagógicas em turmas mistas (surdos e ouvintes) de educação infantil
Libras Básico

Libras Intermediário
Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante – PROEJA
Técnico em Manutenção e Suporte em Informática
Cursos Técnicos
Técnico em Comunicação Visual – Integrado
Tradução e Interpretação de Libras – Subsequente
Tradução e Interpretação de Libras – Integrado
Cursos Superiores
Tecnologia em Produção Multimídia
Licenciatura em Pedagogia Bilíngue
Especialização em Educação de Surdos: Aspectos Políticos, Culturais e Pedagógicos

5.15 CÂMPUS SÃO CARLOS

Rua Aloísio Stoffel,
1271 Bairro Jardim
Alvorada São Carlos SC
CEP: 89885-000
Telefone: (49) 3325-4149
CNPJ: 11.402.887/0022-95
http://saocarlos.ifsc.edu.br/

Diretor-Geral:
Raimundo José de Sousa Castro
E-mail:direcao.saocarlos@ifsc.edu.br
Telefone: (49) 9842 62665

Departamento de Ensino Pesquisa e Extensão
Titular:
Israel
da
Silva
Mota
depe.saocarlos@ifsc.edu.br
Departamento de Administração
Titular: Fernanda Knorst de Almeida
E-mail: dam.sca@ifsc.edu.br
Telefone: (49) 3325 4149
Horário de funcionamento: segunda à sexta-feira das 07h45min às 22h
Gabinete: das 8h às 12h e 13h às 17h
Gestão de Pessoas: das 8h às 12h e 13h às 17h
Biblioteca: das 07h45min às 11h45min e das 12h10min às 21h10min, de segunda a sextafeira.
Horário de aulas:
matutino - das 07:45 às 11h45min
vespertino – das 13h30min às 17h30min
noturno - das 18h30min às 22h30min
Cursos Técnicos
Técnico Integrado ao Ensino Médio em Edificações
Técnico Concomitante em Edificações
Técnico Subsequente em Agropecuária
Técnico Integrado ao Ensino Médio em Agropecuária
Técnico Concomitante em Agronegócios
Curso Superior
Bacharelado em Engenharia Civil

FIC – Formação inicial e continuada
Desenvolvedor de Aplicativos Android por meio de Programação em Bloco
TICs para Salas de Aulas
Encadernação Artesanal
Modelista
Planejamento Estratégico
Língua Inglesa – ETec Idiomas Sem Fronteiras – Inglês A1
Língua Inglesa – ETec Idiomas Sem Fronteiras – Inglês A2
Empreendedorismo Jovem
Recreação
Jogos e Brincadeiras na Educação Infantil

5.16 CÂMPUS SÃO JOSÉ
Rua José Lino Kretzer, 608
Praia Comprida
São José - SC
CEP: 88130-310
Telefone: (48) 3381-2800
CNPJ: 11.402.887/0003-22
http://sj.ifsc.edu.br/
Diretor-Geral: Tiago Semprebom
direcao.sj@ifsc.edu.br

Departamento de Assuntos Estudantis:
Titular: Samanta Casagrande da Silva
Diretoria de Ensino Pesquisa e Extensão:
Titular: João Carlos Bez Batti
Departamento de Administração
Titular: Sabrina Miranda Covalski
Horário de funcionamento do Câmpus: segunda a sexta-feira das 07h às 22h30min
Gabinete: segunda a sexta-feira das 07h às 19h
Gestão de Pessoas: das 07h às 17h
Biblioteca: das 07h30min às 22h30
Secretaria Acadêmica: das 07h30 às 21h30
Horário de aulas:
matutino - das 7h30min às 11h30min
vespertino - das 13h30min às 17h30min
noturno – das 18h30min às 22h30min
Cursos Técnicos
Técnico em Refrigeração e Climatização – Integrado
Técnico em Telecomunicações – Integrado
Técnico em Refrigeração e Climatização – Subsequente
Técnico em Telecomunicações – Subsequente
Cursos Superiores
Engenharia de Telecomunicações
Licenciatura em Química
Proeja
Operador de computador
Especialização
Educação Ambiental com ênfase na Formação de Professores
Cursos FIC
Configuração de Redes de Computadores Linux
Preparatório para teste de proficiência em Inglês

Inglês A1 Inglês para Professores de Inglês
Espanhol Básico
Matlab Básico
Norma NR 10
Instalador de Refrigeração e Climatização Doméstica

5.1 CÂMPUS AVANÇADO SÃO LOURENÇO DO OESTE
Sede do Câmpus
Rua Aderbal Ramos da Silva, 486 - Bairro Progresso
São Lourenço do Oeste - SC CEP 89990
Telefone: 49 3344 8495 / 98858-1782
http://www.slo.ifsc.edu.br/

-000

Direção-Geral
Daniel Fernando Carossi
E-mail: direcao.slo@ifsc.edu.br
Telefone: (49) 3344-8493

Chefe do Departamento de Ensino
Daiana Schmidt
E-mail: depe.slo@ifsc.edu.br
Telefone: (49) 3344-8493

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira das 07h30min às 22h30min
Secretaria Acadêmica: das 13h30min às 17h30min

Horário de aulas:
vespertino - das 13h3 0min às 17h30min
noturno: das 18h30min às 22h30min
Cursos Técnicos
Técnico em Administração - Concomitante
Técnico em Agronegócio - Concomitante
Técnico em Informática para internet
Técnico em Logística

- Concomitante

- Subsequente

Cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC

Comunicação e Atendimento ao Cliente
Controle Financeiro
Desenvolvimento de Aplicativos Básicos para Celulares e Tablets
Economia e Finanças Pessoais
Gestão e Políticas Públicas
Língua Inglesa E-Tec Idiomas sem fronteiras A-1
Marketing e vendas para pequenos negócios
Matemática para Professores do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Planejamento e Controle de Estoque

Planilhas Eletrônicas - Nível Básico
Programador Web

5.2 CÂMPUS SÃO MIGUEL DO OESTE

Rua 22 de Abril, 2440
Bairro São Luiz
São Miguel do Oeste - SC
CEP 89900-000
Telefone: (49) 3631-0400
CNPJ:11.402.887/0014-85
http://smo.ifsc.edu.br/

Diretor-Geral: Diego Albino Martins - direcao.smo@ifsc.edu.br
Departamento de Administração: Cleone Fatima Zohler Thiesen
dam.smo@ifsc.edu.br
Departamento de Ensino Pesquisa e Extensão: Diego Nones Bissigo
Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira das 07h45min às 22h30min
Gabinete: 08h às 12h e 13h30min às 17h30min
Gestão de Pessoas: 08h às 12h e 13h30min às 17h30min
Biblioteca: 07h30min às 22h30min
Secretaria Acadêmica: 9h às 21h

Horário de aulas:
matutino: 7h45min às 11h45min
vespertino: 13h15min às 17h15min
noturno: 19h às 22h30min
Cursos Técnicos
Técnico em Alimentos - Integrado
Técnico em Agropecuária – Integrado
Técnico em Eletromecânica – Integrado
Técnico em Eletromecânica – Concomitante
Técnico em Administração – Subsequente
Cursos Superiores
Tecnologia em Alimentos
Agronomia
Cursos PROEJA/FIC
Produtor Familiar Rural - nível médio
Manipulação e Processamento de Alimentos - nível fundamental

Cursos de Formação Inicial e Continuada – FIC
Cursos diversos nas áreas de Ciências Agrárias, Alimentos, Eletromecânica e de Gestão e Negócios, com oferta
conforme a demanda.

5.3 CÂMPUS TUBARÃO

Rua Deputado Olices Pedra
de Caldas, 480
Bairro Dehon
Tubarão SC
CEP: 88704-296
Telefone: 48 3301 9100
CNPJ: 11.402.887/0020-23
http://tubarao.ifsc.edu.br/

Diretor-Geral: Henri Carlo Belan
direcao.tub@ifsc.edu.br
Departamento de Ensino Pesquisa e Extensão
Titular: Lucas Schmidt
depe.tub@ifsc.edu.br

Departamento de Administração
Titular: Robson Vieira Rodrigues
dam.tub@ifsc.edu.br

funcionamento: segunda
07h30min às 22h30min

e

Horário de
sexta-feira das

Cursos Técnicos
Curso Técnico em Administração e do Curso Técnico em Logística
Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
Curso Técnico em Automação Industrial
Curso Técnico em Eletrotécnica
Curso Superior
Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Curso de Licenciatura em Matemática
Cursos de Especialização
Curso de Especialização em Gestão Escolar
Cursos de Formação Inicial e Continuada – FIC
Curso Introdução a Programação com Python
Curso Inglês Módulo 2
Curso Reaprendendo Matemática
Curso Programador Web
Curso Planejamento e Controle de Estoques

5.4 CÂMPUS URUPEMA
Estrada do Senadinho, S/N
Centro
Urupema - SC
CEP: 88625-000
Telefone: (49) 3236-3100
CNPJ: 11.402.887/0016-47
http://urupema.ifsc.edu.br/

Diretor-Geral: Marcos Roberto Dobler Stroschein
direcao.urupema@ifsc.edu.br

Departamento de Ensino Pesquisa e Extensão
Titular:
Rogério
de
Oliveira
Anese
depe.urupema@ifsc.edu.br

Departamento de Administração
Titular:
Ana
Claudia
Vieira
dam.urupema@ifsc.edu.br
Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira das 7h30 às 22h30 Gabinete/Gestão de
Pessoas: das 7h30 às 22h30
Horário de aulas:
matutino - das 08h00min às 12h00min
vespertino - das 13h30min às 17h30min
noturno - das 19h às 22h20min
Cursos Técnicos
Técnico em Administração
Técnico em Agricultura
Cursos Superiores
Curso de Graduação em Viticultura e Enologia
Curso de Graduação em Tecnologia de Alimentos
Especializações
Manejo de Pomares de Macieira e Pereira
Manejo Pré e Pós-colheita de Frutas de Clima Temperado
Cursos PROEJA
Médio - Informática básica
Fundamental - Turismo e Hotelaria
Cursos de Formação Inicial e Continuada – FIC
Informática Aplicada a Administração Rural
Tecnologia Educacional
Agricultura Orgânica

Desenvolvimento de sites em HTMLe PHP
Higiene e Manipulação de Alimentos
Processamento de Frutas
Condutor Ambiental na Regional de São Joaquim
Atendimento ao Público
Associativismo e Cooperativismo para Atividades Agropecuárias
Processamento de Leites e Derivados
Operações Básicas de Cozinha
Inglês para o Mercado de Trabalho
Matemática Financeira Básica
Informática Básica
Confeitaria I
Operações Básicas em Empreendimentos de Hospitalidade Rural
Manejo de Fruteiras de Clima Temperado
Básico de LIBRAS
LIBRAS Básico
Serviços em Meios de Hospedagem
Iniciação ao Turismo e Elaboração de Roteiros

Produtor de Bebidas Alcoólicas
Investimentos Financeiros
Informática I - Introdução à Informática
Informática II - Ferramentas de
Escritório SOS Matemática
Matemática para Professores do Ensino Fundamental - Anos iniciais
Revisor de Texto
Leitura: Teoria e Prática
Aperfeiçoamento no Serviço de Vinhos
Fitorreguladores para Fruteiras de Clima Temperado
Pós-Colheita de Frutas de Clima Temperado
Produção e Processamento de Uvas para Vinho
Turismo no Meio Rural
Enologia
Viticultura
SOS Química II

5.5 CÂMPUS XANXERÊ
Rua Euclides Hack, 1603
Bairro Veneza
Xanxerê - SC
CEP: 89820-000
Telefone: (49) 3441-7900
CNPJ: 11.402.887/0017-28
http://xanxere.ifsc.edu.br/

Diretor-Geral: Ricardo Zanchett
direcao.xanxere@ifsc.edu.br
Departamento de Ensino Pesquisa e Extensão
Titular: Marcelo André Toso
depe.xxe@ifsc.edu.br

Departamento de Administração
Titular: Milena Machado Cortelini
dam.xxe@ifsc.edu.br
Horário de funcionamento: segunda a sexta das 7h30 às 22h30min
Horário de aulas:
Matutino: das 7h45min às 11h45min
Vespertino: das 13h30min às 17h30min
Noturno: das 18h30min às 22h30min – Engenharia Mecânica
Cursos Técnicos
Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio
Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio
Técnico em Mecânica Integrado ao Ensino Médio
Cursos Superiores
Bacharelado em Engenharia Mecânica
Especializações
Pós-graduação Lato Sensu em Concepções Multidisciplinares em Leitura
Pós-graduação Lato Sensu em Ciência e Tecnologia de Alimentos com ênfase em Alimentos Funcionais
Pós-graduação Lato Sensu em Gestão Pública para a Educação Profissional e Tecnológica (EaD- CERFEAD)
Formação Inicial e Continuada - FIC
Diversos cursos de curta duração em áreas de mecânica, alimentos, informática, tecnologia, educação e gestão.

6 CANAIS DE COMUNICAÇÃO
6.1

MÍDIAS SOCIAIS

O IFSC possui atualmente perfis institucionais em quatro redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.
O Facebook, Instagram e o Twitter são usados para fazer a divulgação das matérias publicadas no site institucional,
além de compartilhar eventos e fotos. O YouTube é usado para divulgação das reportagens produzidas pela IFSCTV,
vídeos institucionais e também das matérias sobre o IFSC que são veiculadas pela imprensa.
Além dos canais institucionais, os câmpus também possuem perfis nessas mesmas redes, que são
administrados pelos responsáveis pela comunicação nos câmpus ou pelo jornalista regional.

6.2

OUVIDORIA

A Ouvidoria é a voz do cidadão no IFSC.
A Ouvidoria é uma unidade de participação social, responsável pelo tratamento das solicitações, reclamações,
denúncias, sugestões e elogios relativos aos serviços prestados pelo IFSC.
A Ouvidoria é um órgão de apoio e aprimoramento da gestão institucional.
Participe e entre em contato com o IFSC por meio da Ouvidoria.
Site: http://www.ifsc.edu.br/ouvidoria
e-mail: ouvidoria@ifsc.edu.br
Telefone: 48 3877-9082
Endereço: Rua Quatorze de Julho, 150 Sala 15B
Bairro Coqueiros, Florianópolis / SC
CEP 88.075-010
Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 09h às 12h30min e das 13h30min às 18h.

6.3

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - SIC

A Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, mais conhecida como LAI estabelece
que os órgãos públicos devem divulgar as informações de interesse coletivo de forma espontânea e proativa.
As informações institucionais do IFSC estão disponíveis no endereço eletrônico:
http://www.ifsc.edu.br/servico-de-informacao-sic
Outras informações institucionais que não estão disponíveis no Portal IFSC poderão ser solicitadas pelo
endereço eletrônico:
http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/
O atendimento presencial do Serviço de Informação ao Cidadão é realizado na Reitoria
Endereço: Rua Quatorze de Julho, 150 Sala 15B
Bairro Coqueiros, Florianópolis / SC
CEP 88.075-010
Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 09h às 12h30min e das 13h30min às 18h.

7 REFERÊNCIAS
Constituição Federal 1988
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência...”
Lei 8.078 de 11/09/1990 - Código de Defesa do Consumidor
Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.
Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)
Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
Decreto nº 9.094, de 17 de Julho de 2017
Dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos, ratifica a dispensa
do reconhecimento de firma e da autenticação em documentos produzidos no País e institui a Carta de Serviços ao
Usuário
Estatuto do IFSC
Aprovado pela Resolução nº 28/2009 do Conselho Superior
Regimento Geral do IFSC
Aprovado pela Resolução nº 54/2010 do Conselho Superior

