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Seja bem-vindo(a)!
Parabéns por esta conquista! Estamos muito felizes com a sua chegada
ao Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) e queremos ajudar na sua
trajetória de aprendizado e no seu crescimento.
Este guia possui informações básicas para que você entenda melhor a
instituição da qual agora faz parte e fique por dentro das oportunidades que
o IFSC oferece aos alunos. Apresentamos também dicas úteis para facilitar
o seu dia a dia de estudante.
Agradecemos por você nos escolher e nos deixar fazer parte da sua história.
Esperamos que, no nosso câmpus, você faça amigos e construa boas memórias.
Acima de tudo, acreditamos que a educação é o caminho para melhorarmos
o mundo e você tem o poder de transformar não só a sua vida, por meio
do conhecimento que irá aprender aqui, como também o nosso Brasil.
Aproveite este período no IFSC e saiba que é por você e para você que a
nossa instituição existe.
Faça jus a essa oportunidade de estudar em uma instituição pública e com
qualidade reconhecida nacionalmente e internacionalmente e conte com a
gente para a sua formação. Juntos somos mais fortes e sempre podemos mais!
Maria Clara Kaschny Schneider
Reitora do IFSC

Você sabia que, como aluno(a) do IFSC, você possui uma série de direitos?
Mas, assim como na vida, além dos direitos também existem os deveres.
Destacamos os principais pontos para você ficar atento(a):

DIREITOS E DEVERES
Direito a:
• ter acesso a conhecimentos atualizados da área do seu curso;
• participar de organizações estudantis e de colegiados do IFSC que tenham
representação estudantil;
• receber assistência de todos os serviços de apoio pedagógico e/ou técnico
administrativo;
• exigir o cumprimento, pelo câmpus, da carga horária constante no projeto
pedagógico do seu curso;
• ser tratado com respeito e igualdade de condições, em qualquer situação,
no IFSC;
• obter informações necessárias para a sua integração ao câmpus;
• apresentar sugestões para melhorar a gestão do câmpus e o processo de ensino.

Dever de:
• dedicar-se aos estudos e cumprir com o desenvolvimento das atividades
propostas;
• tratar com respeito e cortesia todos os integrantes da comunidade
acadêmica (alunos, servidores, funcionários terceirizados, dentre outros);
• colaborar com a manutenção da limpeza e higiene do câmpus, além de
zelar pelo patrimônio do IFSC;
• participar das atividades programadas pelo câmpus com assiduidade e
pontualidade;
• cumprir as normas do câmpus, como aquelas ligadas à prevenção de
acidentes no ambiente acadêmico;
• zelar pelo bom nome do IFSC junto à comunidade.

NORMAS
As normas referentes aos processos didáticos e pedagógicos estão
descritas no Regulamento Didático-Pedagógico (RDP), disponível na íntegra
no Portal do IFSC. Destacamos alguns pontos:

Frequência: Para não ser reprovado(a) por faltas, você deve comparecer a,
no mínimo, 75% das atividades correspondentes a cada componente curricular.

Rematrículas:

A cada período letivo (anual ou semestral, dependendo
do curso) é efetuada a rematrícula dos estudantes. Alunos de cursos
com matrícula por componente curricular (técnicos subsequentes,
concomitantes e de graduação) devem solicitar a rematrícula on-line,
pelo novo Portal do Aluno (SIGAA), na data estipulada no calendário
acadêmico do seu câmpus. Já os alunos de cursos com matrícula seriada
(FIC, PROEJA, técnicos integrados e alguns concomitantes) terão sua
rematrícula feita automaticamente no sistema. O aluno deve conferir os
dados e, se necessário, solicitar as alterações (troca de turma, matrícula
em pendências, troca de horário, etc). Para mais informações, consulte o
Regulamento Didático Pedagógico (RDP) ou informe-se no seu câmpus.

Sistema de avaliação: É feito por notas de zero a 10, apenas em
valores inteiros. Para ser aprovado(a) em um componente curricular, você
precisa tirar, no mínimo, 6. Vale lembrar que componente curricular é a
unidade que compõe a matriz curricular de um curso, podendo ser unidade
curricular, estágio, trabalho de conclusão de curso, projeto integrador,
prática clínica, Enade, reconhecimento de saberes e atividades de extensão.

Avaliação da aprendizagem: Os instrumentos de avaliação devem
constar no plano de ensino de cada professor e estimular o aluno à
pesquisa, reflexão, iniciativa, criatividade, laboralidade e cidadania.

PERDI UMA PROVA.
E AGORA?
Você terá nova oportunidade de prestar atividades de avaliação não
realizadas por motivo de doença ou por falecimento de familiares,
convocação do judiciário e do serviço militar. Para isso, comunique em
até três dias letivos, contados do início do afastamento, o motivo do
impedimento à Secretaria Acadêmica do câmpus e encaminhe em até
dois dias letivos, contados do final do afastamento, um requerimento
à Coordenadoria de Curso, com os documentos comprobatórios do
impedimento.

Atenção:
O requerimento deverá indicar a data e horário da atividade de avaliação
não realizada, o componente curricular e o nome do seu professor. Para
comprovação de ausência por motivo de saúde, somente será aceito o
atestado médico ou odontológico.
Caso você precise se afastar, por motivo de doença ou gravidez, por mais de
quinze dias, é possível solicitar o exercício domiciliar e os professores irão
elaborar um programa de estudos especial. Consulte a coordenadoria do
seu curso.

BIBLIOTECA
Todo aluno matriculado nos cursos presenciais ou a distância, técnico
de nível médio, graduação e pós-graduação é usuário do Sistema de
Bibliotecas Integradas do IFSC (SiBI/IFSC) e pode retirar material de
qualquer uma das bibliotecas da instituição, sendo que a devolução deverá
ser feita na Biblioteca de origem do material. Os alunos dos cursos de
Formação Inicial e Continuada (FIC), inclusive os dos programas especiais,
só poderão retirar material bibliográfico da biblioteca do seu câmpus,
estando vetado o empréstimo em outras bibliotecas do SiBI/IFSC.

Veja os serviços ofertados pela biblioteca:
• Empréstimo domiciliar
• Renovação de empréstimo
• Reserva de materiais
• Consulta local e on-line ao acervo
• Acesso à internet para pesquisa acadêmica
• Levantamento bibliográfico
• Referência
• Orientação para normalização de trabalhos acadêmicos
• Visitas orientadas
• Lista de novas aquisições
• Elaboração de fichas catalográficas institucionais
• Capacitação de usuário
O sistema de gerenciamento de biblioteca utilizado permite a consulta
on-line ao acervo e ao cadastro do usuário para verificação de datas de
empréstimo, devolução e histórico destes, bem como renovações e reservas
de material bibliográfi co.
Guarde bem este endereço: biblioteca.ifsc.edu.br
Use seu número de matrícula e senha criada na Biblioteca nesse site e
usufrua dos serviços on-line ofertados pelo setor.

ACERVO VIRTUAL
O IFSC conta ainda com um acervo virtual que possui mais de 150 mil
títulos de e-books das mais variadas áreas do conhecimento e em diversos
idiomas, entre eles, português, inglês e espanhol.
Acesse em: acervovirtual.ifsc.edu.br.

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
Com o objetivo de proporcionar as condições básicas para um bom aprendizado
a estudantes de todos os níveis de ensino, o IFSC disponibiliza assistência
estudantil. Por meio de vários programas, os alunos têm acesso a atividades
desportivas, apoio a eventos, auxílio financeiro para custear despesas
decorrentes da estada no IFSC, além de outras atividades. Todos os anos, a
Diretoria de Assuntos Estudantis da Pró-reitoria de Ensino e as Coordenadorias
Pedagógicas dos câmpus divulgam os programas de Assistência Estudantil
e ficam à disposição para tirar as dúvidas dos estudantes. Fique ligado(a)
no lançamento dos editais de Participação em Eventos e do Programa de
Atendimento aos Estudantes em Vulnerabilidade Social, o PAEVS.

Participação em Eventos
Sabemos como a participação em eventos extracurriculares é importante
na formação dos nossos alunos. Por isso, por meio de um edital anual,
oferecemos apoio financeiro para pagamento de passagens, inscrição,
hospedagem e alimentação. A ajuda de custo pode ser dada para a
participação em eventos acadêmicos, esportivos e/ou culturais de
âmbito estadual, regional, nacional e internacional. Ficou interessado(a)?
Acompanhe o Portal do IFSC para saber quando há edital aberto.

PAEVS
O programa disponibiliza auxílios financeiros para o atendimento das
necessidades dos alunos dos cursos presenciais, visando sua permanência
e seu êxito acadêmico. Fazem parte do PAEVS: auxílio permanência, auxílio
compulsório, auxílio emergencial e auxílio ingressante cotista baixa renda.

Estudantes da Educação Especial
O IFSC conta com o Núcleo de Acessibilidade Educacional (NAED), que tem
como objetivo acolher e apoiar os processos de ensino e aprendizagem
dos estudantes da Educação Especial. Se você necessita de recursos de
acessibilidade para acompanhar as aulas, procure o setor no seu câmpus e
solicite o apoio do NAED. Estamos aqui para te ajudar!

OPORTUNIDADES
ADES
Jovem Aprendiz
O Programa Jovem Aprendiz é um projeto do governo federal, criado a partir da
Lei da Aprendizagem (Lei 10.097/00), que visa inserir o estudante no mundo do
trabalho, combinando formação teórica e prática. É destinado aos jovens de 14
a 24 anos, mas sem limite de idade para pessoas com deficiência. O IFSC é uma
entidade qualificadora cadastrada no Ministério do Trabalho apta a mediar a
inserção dos seus estudantes de cursos técnicos integrados, concomitantes
e subsequentes na vida profissional por meio do Jovem Aprendiz. Entre os
benefícios para o aprendiz destacam-se carteira assinada, salário mínimohora da categoria, 13º salário e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
Os alunos interessados em participar do Programa devem providenciar sua
carteira de trabalho e estar sempre atentos à divulgação das vagas em seu
câmpus e no Sigaa, o novo portal do Aluno.

Intercâmbio
Todo ano, alunos do IFSC têm a oportunidade de estudar em outro país por
meio de bolsas do Programa de Cooperação Internacional para Intercâmbio de
Estudantes do IFSC (Propicie) e de programas e parcerias com outras instituições.
Se você tem interesse em participar de um intercâmbio, veja nossas dicas:

• Estude um segundo idioma, de preferência aquele falado em países em
que você tem interesse em estudar;
• Procure já ter o passaporte;
• Informe-se com antecedência sobre a retirada de vistos dos países em que
tiver interesse;
• Acompanhe no Portal do IFSC as vagas divulgadas para intercâmbio, tanto
pelo Propicie como para as demais oportunidades.

Para mais informações, fale com a Assessoria de Relações Internacionais
pelo e-mail assint@ifsc.edu.br.

OPORTUNIDADES
Bolsas de pesquisa e extensão
Além de participar das aulas, você pode ampliar ainda mais o seu
conhecimento por meio de projetos de extensão, que envolvem a
comunidade, e de pesquisa, aprofundando seus estudos. O IFSC oferece
diversas bolsas para os alunos se dedicarem a essas atividades.
Acompanhe a publicação dos editais no Portal do IFSC e no site do seu
câmpus ou procure a coordenadoria do seu curso para se informar.

Empresa Júnior
Que tal já aprender na prática como funcionam as empresas e quais os
desafios do dia a dia dos empreendedores? Você pode ter essa experiência
participando de uma incubadora ou de uma empresa júnior já existente ou
criando uma nova empresa júnior caso seu curso não possua. Informe-se na
coordenadoria do seu curso.

Estágios
Os estágios concedem experiência no mercado de trabalho aos estudantes
de todos os cursos, ampliando seus conhecimentos e contribuindo para
sua formação. Se houver obrigatoriedade de estágio (remunerado e nãoremunerado), ela está definida no Projeto Pedagógico do seu curso. Mesmo
que não seja obrigatório, é possível fazer estágio dentro ou fora do IFSC.
Para saber quais são os documentos necessários para formalizar um
estágio e ficar por dentro de oportunidades de estágio, procure o setor
responsável por isso no seu câmpus.

Periódico da Capes
Todo aluno do IFSC tem acesso ao Portal de Periódicos da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, uma biblioteca virtual que
reúne e disponibiliza o melhor da produção científica internacional. Ele
conta com um acervo de mais de 38 mil títulos com texto completo, 134
bases referenciais, 11 bases dedicadas exclusivamente a patentes, além de
livros, enciclopédias e obras de referência, normas técnicas, estatísticas e
conteúdo audiovisual. Você consegue acessar o Portal dentro do câmpus
ou remotamente por meio do seu cadastro na Comunidade Acadêmica
Federada (CAFe). Em caso de dúvidas, procure a biblioteca do seu câmpus.

REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL
A mobilização estudantil é um elemento relevante da vida dos estudantes
e das instituições de ensino. As organizações estudantis podem ajudar
a melhorar a vida dos alunos, uma vez que devem representar o corpo
discente e lutar pelas suas causas.
Os estudantes da educação básica (Ensino Médio Técnico) podem se
organizar em grêmios estudantis. Já os estudantes de nível superior
(graduação) podem formar centros ou diretórios acadêmicos. O direito dos
alunos de constituir e participar de agremiações estudantis é garantido em
lei. Informe-se para ver se seu curso já possui um.

Se o seu curso ainda não possui um grêmio estudantil ou um centro/
diretório acadêmico, você pode ajudar a construí-lo. Entidades estudantis
como a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) e a União
Nacional dos Estudantes (UNE) podem dar apoio para a formação inicial.
Para mais informações, acesse www.ubes.org.br ou www.une.org.br.

Representantes de Turma
Além das representações coletivas, cada turma também tem o direito de
escolher representantes para facilitar o contato da turma com as diversas
instâncias do IFSC. Podem ser escolhidos até dois representantes por turma
(um titular e um suplente) e a escolha ocorre no início do período letivo.

POR DENTRO DO SEU CURSO
Há três documentos importantes que você deve ter conhecimento:

Calendário: As datas das atividades relativas ao período letivo
(matrícula, férias, feriados) estão no calendário acadêmico vigente,
disponível no Portal do IFSC.

Projeto Pedagógico de Curso (PPC): traz informações
pedagógicas sobre o curso e fornece diretrizes de como ele será executado.
Dentre as informações constantes em um PPC, estão os objetivos do curso,
a contextualização social, a matriz curricular e o perfil profissional do
egresso. O PPC está disponível no Portal do IFSC e pode ser solicitado à
coordenadoria do curso.
Plano de Ensino: é o instrumento de apoio que detalha e prevê
conteúdos a serem ministrados e as atividades a serem realizadas pelo
professor no componente curricular, bem como os objetivos que pretende
alcançar, ao longo do período letivo. Apresenta o detalhamento do
programa da disciplina e dos critérios de aprovação e de menção, tais como
número de provas, trabalhos, atividades e cronograma do semestre. Exija
do seu professor a apresentação do plano de ensino.
• Atendimento Extraclasse: todos os professores possuem um horário de
atendimento aos alunos e seus responsáveis. Consulte o horário e o local de
atendimento no seu câmpus;
• Monitoria: algumas disciplinas possuem alunos monitores que
podem ajudar a tirar dúvidas do conteúdo e de atividades. Consulte a
coordenadoria do seu curso para mais informações.

SOBRE O IFSC
Somos uma instituição pública federal centenária que iniciou sua história
em 1909, em Florianópolis, como Escola de Aprendizes Artífices. Ao longo
dos anos, tivemos algumas mudanças de nomenclatura, sendo que as
mais recentes foram Escola Técnica Federal de Santa Catarina (ETFSC) e
Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina (Cefet-SC).
As alterações nos nomes acompanharam uma mudança em nossa atuação.
Além do crescimento, com uma intensa expansão a partir de 2006 passamos de 3 unidades para 22 câmpus, a transformação em Instituto
Federal, realizada em 2008 pela lei nº 11.892, também transformou nossa
oferta, que desde então inclui a formação básica, técnica e tecnológica,
oferecendo cursos de qualificação profissional, técnicos, de graduação e
pós-graduação.
O IFSC está vinculado ao Ministério da Educação, por meio da Secretaria de
Educação Profissional e Tecnológica, e integra a Rede Federal de Educação
profissional, Científica e Tecnológica. Hoje estamos presentes em todas as
regiões de Santa Catarina e, por meio da educação a distância, também nos
estados do Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo.

-Centro
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Câmpus Jaraguá do Sul-Rau

Câmpus Avançado
São Lourenço do Oeste

NOSSA
NO
OSSA ESTRUTURA
STRUT
Para atender aos seus objetivos institucionais, o IFSC dispõe da seguinte
estrutura administrativa:

Reitoria: Localizada em Florianópolis, tem como atribuição implementar
e desenvolver a política educacional e administrativa do IFSC, de acordo
com as diretrizes homologadas pelo Conselho Superior. É composta pelo
Gabinete da Reitoria e por cinco pró-reitorias:
• Pró-Reitoria de Administração (Proad)
• Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (Prodin)
• Pró-Reitoria de Ensino (Proen)
• Pró-Reitoria de Extensão e Relações Externas (Proex)
• Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Proppi)

Câmpus: A estrutura dos câmpus pode variar de acordo com seu
tamanho, mas destacamos abaixo as áreas de referência que podem ser
úteis para você no seu dia a dia:
Direção-Geral: dúvidas, sugestões e críticas relacionadas à gestão do câmpus;
Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão ou Departamento de Ensino,
Pesquisa e Extensão: informações sobre regulação, planejamento,
execução e avaliação das políticas e atividades de ensino e sobre ações que
garantam o fomento e a articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão;
Coordenadoria Pedagógica: atendimento e orientações sobre questões
pedagógicas do processo de ensino e aprendizagem;
Secretaria Acadêmica: questões relacionadas à matrícula e à emissão de
documentos escolares (carteira de estudante/histórico escolar);
Coordenadoria de Curso: orientações, esclarecimentos e apoio acadêmico
e administrativo durante o curso;
Setor de estágios: dúvidas e oportunidades de estágio.

ORGÃOS SUPERIORES
O IFSC possui dois órgãos superiores de administração:

Conselho Superior (Consup): é o órgão máximo do IFSC, com caráter
consultivo e deliberativo. É composto por representantes dos professores,
dos alunos, dos técnicos administrativos, dos egressos da instituição, da
sociedade civil, do setor público, do MEC e do Colégio de Dirigentes (Codir)
do IFSC - sendo o(a) reitor(a) o(a) presidente do órgão. Trata de assuntos
relativos a políticas institucionais, orçamento anual, prestação de contas,
aprovações de cursos, eleições para reitor e diretores-gerais, entre outros.
Colégio de Dirigentes (Codir): é um órgão de apoio ao processo decisório
do IFSC, de caráter consultivo, composto pelo(a) reitor(a) - presidente do
órgão -, pelos pró-reitores e pelos diretores-gerais dos câmpus. Trata
de matéria administrativa, econômica, orçamentária, financeira e sobre
relações sociais, de trabalho e de vivência.
Você pode acompanhar as transmissões das reuniões do Consup e do Codir
pela IFSCTV.

DOCUMENTOS IMPORTANTES
O IFSC possui uma série de documentos que servem de referência para
a sua atividade e que devem ser de conhecimento de toda a comunidade
acadêmica. Conheça os principais:

Estatuto: documento que apresenta a natureza, as finalidades,
as características e os objetivos do IFSC. Nele você encontra ainda
informações sobre os câmpus e outras estruturas que fazem parte da
instituição, os tipos de cursos que podem ser ofertados, a estrutura
organizacional da Reitoria, o Conselho Superior, o Colégio de Dirigentes e o
processo de escolha para reitor e diretor-geral de câmpus.

Regimento Geral: documento que disciplina a organização, as
competências e o funcionamento das instâncias deliberativas, consultivas,
administrativas e acadêmicas do IFSC, com o objetivo de complementar e
normatizar as disposições do Estatuto do IFSC, bem como estabelecer a
dinâmica das atividades acadêmicas e administrativas e das relações entre os
órgãos da instituição. Cada câmpus também possui seu próprio regimento.
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI): é um instrumento
de planejamento e gestão que toma como referência a identidade da
instituição para o estabelecimento de objetivos, metas e estratégias para a
realização de ações em um horizonte de cinco anos.
Regulamento Didático-Pedagógico (RDP): documento de
gestão do processo educacional que estabelece as normas referentes aos
processos didáticos e pedagógicos de todos os câmpus.
Você pode encontrar e baixar os documentos no Portal do IFSC.

Ajude a melhorar o IFSC
Os alunos podem votar e ser votados nas eleições para vários órgãos
colegiados do IFSC. Saiba como participar e ajudar os estudantes a terem
voz nas decisões tomadas pela instituição:

Comissão Própria de Avaliação (CPA): é responsável
pela condução do processo de avaliação interna da instituição, de
sistematização e de prestação das informações solicitadas pela Comissão
Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes). A CPA é composta
por uma comissão central e comissões locais nos câmpus e na Reitoria.
A comissão central tem três representantes dos estudantes, com três
suplentes, eleitos por seus pares de todo o IFSC. As comissões locais dos
câmpus têm um representante dos alunos, eleito por seus pares do câmpus.
Na comissão local da Reitoria não há representação estudantil.

Colegiado do curso: é um órgão consultivo existente nos cursos de
graduação e que tem por finalidade acompanhar a implementação do projeto
pedagógico, avaliar alterações dos currículos plenos, discutir temas ligados ao
curso, planejar e avaliar as atividades acadêmicas do curso, observando-se as
políticas e normas do IFSC. Os alunos possuem representantes na proporção
de um discente para quatro docentes deste colegiado.
Colegiado do câmpus: é um órgão normativo e deliberativo por
delegação do Conselho Superior no âmbito do câmpus, que assessora o
diretor-geral, colabora para o aperfeiçoamento do processo educativo
e zela pela correta execução das políticas do IFSC. Os alunos têm
representantes eleitos por seus pares (os estudantes do câmpus), em
número definido pelo regimento interno de cada câmpus.
Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe): é um
órgão normativo e consultivo, de assessoramento da Reitoria no que
tange às políticas de ensino, pesquisa e extensão. Os estudantes têm cinco
representantes eleitos por seus pares (alunos de todo o IFSC).

Conselho Superior (Consup): de caráter consultivo e deliberativo,
é o órgão máximo do IFSC. Os estudantes têm cinco representantes eleitos
por seus pares (estudantes de todo o IFSC). Há também dois representantes
dos egressos no conselho, designados pelo reitor depois de escolha
mediante edital publicado em jornal de grande circulação, que dispõe sobre
as condições de participação, critérios de escolha e demais requisitos para
a composição da representação.

Canais de Comunicação do IFSC

O IFSC é uma instituição muito grande, com vários eventos e muitas
oportunidades. Para divulgar tanta informação, contamos com diversos
canais de comunicação e cabe a você acompanhar nossos canais para se
manter bem informado(a) e ficar por dentro do que está acontecendo no
nosso Instituto.
Portal do IFSC: www.ifsc.edu.br
@ifsc

@ifsc

/ifsantacatarina

IFSCTV

Acompanhe também o site e as mídias sociais do seu câmpus.

Fale com o IFSC
Acreditamos que o diálogo é o melhor caminho para podermos nos
entender e melhorar a nossa instituição. Por isso, sempre que você tiver
sugestões, críticas, reclamações ou dúvidas sobre o IFSC, entre em contato
com o coordenador do seu curso, a Direção-Geral do seu câmpus ou com a
nossa Ouvidoria pelo sistema sigaa.ifsc.edu.br.

Novo Portal do Aluno (SIGAA)
A partir de 2018, todos os alunos de cursos de qualificação (Formação Inicial
e Continuada), voltados a educação de jovens e adultos (Proeja), técnicos,
de graduação e pós-graduação terão acesso ao novo Portal do Aluno, o
SIGAA, pelo endereço sigaa.ifsc.edu.br.

Para que serve o Portal do Aluno?
Com o novo Portal do Aluno, você poderá fazer diversos processos
acadêmicos on-line:
• Rematrículas: os alunos de cursos técnicos concomitantes, subsequentes
e de graduação devem fazer sua rematrícula on-line. Informe-se em seu
câmpus sobre os prazos e procedimentos;
• Solicitações de trancamentos de matrículas e cancelamentos em
componentes curriculares;
• Acesso a conteúdos didáticos e planejamento das aulas das turmas em
que estiver matriculado;
• Acesso a boletim, histórico escolar detalhado e declarações;
• Acesso a diversas informações sobre suas turmas, sobre os cursos,
componentes curriculares, calendário acadêmico, pesquisa e extensão;
• Acesso a ambientes virtuais em que estiver participando, contato com a
coordenação de curso, entre outros.

Como acessar o SIGAA?
• Acesse o portal pelo endereço sigaa.ifsc.edu.br e clique em “Entrar no
Sistema”;
• Se você já tem cadastro no Portal do Aluno, utilize o mesmo login e a
mesma senha. Caso necessário, solicite a recuperação de senha;
• Se for o seu primeiro acesso e você ainda não possuir cadastro no SIGAA,
efetue o seu cadastro clicando em “Cadastre-se”;
• Preencha todos os dados conforme solicitado. Para que o sistema valide
seu cadastro, insira seus dados iguais aos fornecidos no momento de sua
matrícula;
• Após ter fi nalizadooseucadastrocomsucesso,vocêjáteráseulogine
senha para acessar portal e WiFi do seu câmpus.

Para mais informações, acesse o tutorial on-line disponível no site do IFSC.

Dicas para você se sair bem no IFSC
• Estude diariamente
• Não falte às aulas
• Respeite os horários
• Preste atenção nos professores
• Seja participativo em sala de aula
• Interaja com seus colegas
• Seja gentil
• Faça seu cadastro no Portal do Aluno
• Mantenha seus dados cadastrais atualizados na coordenadoria do seu curso
• Busque estar sempre informado pelos canais de comunicação institucionais
Ajude a divulgar o IFSC para seus familiares e amigos!
Quem sabe eles também vêm estudar com você?

