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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 37/2014 - PRODIN-REI
(11.01.03)
(Identificador: 201406811)

Florianópolis - SC, 13 de fevereiro de
2014.

À Senhora
MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER
REITOR

Assunto: Valores Institucionais

Os Valores Institucionais do IFSC começaram a ser trabalhados a partir das sugestões encaminhadas pela
comunidade acadêmica em Consulta Pública no primeiro semestre de 2013, as quais foram analisadas e
discutidas pelos grupos temáticos do Seminário do PPI.
Para dar continuidade ao trabalho, foi constituída, em outubro de 2013, a Comissão Valores Institucionais,
com o objetivo de sistematizar as contribuições da comunidade acerca dos valores institucionais; preparar
uma consulta pública acerca dos valores redigidos; e, sistematizar os resultados da consulta pública.
Essa comissão finalizou seu trabalho em dezembro de 2013, o qual foi encaminhado à Comissão Central do
PDI para avaliação e encaminhamento.
A Comissão Central do PDI entendeu que os valores foram construídos de forma coletiva e democrática, uma
vez que a comunidade acadêmica colaborou enviando sugestões por meio da consulta pública que ocorreu no
primeiro semestre de 2013 e, posteriormente, no Seminário do PPI. Sendo assim, a Comissão Central validou
o trabalho desenvolvido e definiu encaminhá-lo da seguinte maneira: solicitar a validação da Reitora e, a partir
dessa validação, encaminhar para aprovação pelo Conselho Superior juntamente com o restante do PDI, em
agosto de 2014.
Dessa forma, encaminhamos à reitora o resultado do trabalho para apreciação:
Os principais valores institucionais estabelecidos pela comunidade do IFSC como premissas para orientar suas
ações são os seguintes.
1) ÉTICA, pautada por princípios de transparência, justiça social, solidariedade e responsabilidade com o bem
público.
2) COMPROMISSO SOCIAL, pautado pelo reconhecimento às diferenças históricas, econômicas, culturais e
sociais.
3) EQUIDADE, pautada pelos princípios de justiça e igualdade nas relações sociais e nos processos de gestão.
4) DEMOCRACIA, pautada pelos princípios de liberdade, participação, corresponsabilidade e respeito à
coletividade.
5) SUSTENTABILIDADE, pautada pela responsabilidade social e ambiental.
6) QUALIDADE, pautada no princípio de dignificação humana, por meio do trabalho, do conhecimento e do
aprimoramento das relações individuais e sociais.
Atenciosamente,
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ANDREI ZWETSCH CAVALHEIRO
PRO-REITOR
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