CAPÍTULO 1
PERFIL INSTITUCIONAL
1.1 APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
O 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 (MEC) por meio
da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec). Possui uma Reitoria e 22
câmpus: 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.
O IFSC também conta com o Centro de Referência em Formação e EaD (Cerfead),
responsável pelos programas de formação de professores e demais educadores, e de
gestores para o serviço público. É papel do centro dar apoio às ofertas educativas
próprias e dos câmpus do IFSC. Esse centro oferece cursos a distância e presenciais
para a comunidade interna e externa, utilizando-se de metodologias inovadoras e sempre
articuladas aos objetivos e metas do Instituto.
Para intensificar as atividades de pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e
inovação, em articulação com o setor produtivo, o IFSC pretende implantar, nos próximos
cinco anos, um Polo de Inovação, uma unidade administrativa destinada ao atendimento
de demandas das cadeias produtivas por Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I)
e à formação profissional para os setores de base tecnológica.

1.1

Figura 1.1: O IFSC em Santa Catarina

1.2 HISTÓRICO
Criado em Florianópolis por meio do Decreto nº 7.566/1909, como Escola de
Aprendizes Artífices de Santa Catarina, o objetivo da instituição era proporcionar
formação profissional aos filhos de classes socioeconômicas menos favorecidas. Esse
decreto instaurou uma rede de 19 Escolas de Aprendizes Artífices em todo o país.
Nesse início, a instituição oferecia, além do ensino primário, formação em desenho,
oficinas de tipografia, encadernação e pautação, cursos de carpintaria da ribeira,
escultura e mecânica. Desde o começo, a atuação da escola já se voltava para atender as
demandas do setor produtivo e da comunidade.
Em 1937, por meio da Lei nº 378, a instituição mudou de nome e status, para Liceu
Industrial de Florianópolis e, cinco anos mais tarde (Decreto-lei nº 4.127/1942),
transformou-se em Escola Industrial de Florianópolis. Com isso, começou a oferecer
cursos industriais básicos e cursos de mestria. A nomenclatura mudou novamente em
1965, passando para Escola Industrial Federal de Santa Catarina.
A partir de 1968, a instituição tornou-se Escola Técnica Federal de Santa Catarina
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(ETF-SC). Naquela época, começou o processo de extinção gradativa do curso ginasial,
por meio da supressão da matrícula de novos alunos na primeira série. O objetivo era
especializar a escola em cursos técnicos de segundo grau (atual ensino médio), o que
passou a ocorrer a partir de 1971, após a edição da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei nº 5.692/1971).
Em 1988, a escola iniciou a oferta dos cursos de Telecomunicações e de
Refrigeração e Ar Condicionado, em São José. Três anos depois, a instituição inaugurou a
Unidade São José, em instalações próprias, a primeira unidade de ensino do atual IFSC
fora da capital catarinense.
Em 1994, foi implantada a terceira unidade de ensino da instituição, a primeira no
interior de Santa Catarina, na cidade de Jaraguá do Sul, região norte do estado. Um ano
depois, passou a ser oferecido, no município de Joinville, o Curso Técnico em
Enfermagem, como extensão da Unidade Florianópolis.
Em função de uma lei federal que transformou todas as Escolas Técnicas Federais
em Centros Federais de Educação Tecnológica, um decreto presidencial de 27 de março
de 2002 criou o Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina (CEFET/SC),
oferecendo cursos superiores de tecnologia e de pós-graduação lato sensu.
Em 2005, teve início em todo o País um processo de interiorização e de expansão
das instituições federais de educação profissional e tecnológica. Até então estava em
vigor a Lei nº 9649/1998, que impedia a construção de novas escolas técnicas federais
sem a parceria com os estados. A revogação dessa lei foi o primeiro entrave a ser vencido
pelo MEC para dar início ao atual processo de expansão, o que ocorreu em 2005 com a
Lei nº 11.195.
Um ano depois, como parte dessa política de criação de novas escolas técnicas no
Brasil, o CEFET/SC implantou três novas unidades de ensino, que hoje são câmpus do
IFSC. Uma delas, a Unidade Continente (atual Câmpus Florianópolis-Continente), foi
instalada na parte continental de Florianópolis, onde antes funcionava uma escola de
gastronomia, oferecendo cursos na área de turismo e hospitalidade. As outras duas
unidades foram implantadas no interior: em Chapecó, no oeste de Santa Catarina, e em
Joinville, no norte do estado.
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Também em 2006, a instituição passou a oferecer o curso Técnico em Pesca, o
primeiro em pesca marítima do país, na cidade de Itajaí, litoral norte catarinense,
vinculado à Unidade Florianópolis-Continente. A sétima unidade de ensino do CEFET/SC
começou as atividades em fevereiro de 2008, em Araranguá, na região sul de Santa
Catarina.
Em março de 2008, uma votação que envolveu professores, servidores técnicoadministrativos e estudantes do então CEFET/SC aprovou a transformação da instituição
em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. O projeto de lei que definiu a
mudança foi aprovado pela Câmara Federal e pelo Senado e sancionado pelo então
presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 29 de dezembro de 2008.
Em 2009, tiveram início as primeiras aulas de cursos de qualificação no Câmpus
Xanxerê. No ano de 2010, o IFSC ampliou a sua atuação no estado com mais sete
câmpus: Caçador, Canoinhas, Criciúma, Gaspar, Itajaí, Jaraguá do Sul – Rau (Geraldo
Werninghaus) e Palhoça-Bilíngue – primeira escola bilíngue (libras/português) da América
Latina. Já em 2011, começaram as atividades em Garopaba, Lages, São Miguel do Oeste
e Urupema. Nesse mesmo ano, foi inaugurada a sede própria da Reitoria do IFSC, no
bairro Coqueiros, na parte continental de Florianópolis, em prédio ao lado do Câmpus
Florianópolis-Continente. Com a terceira fase da expansão da Rede Federal de Educação
Profi ssional e Tecnológica, foi anunciada pelo Governo Federal a construção do Câmpus
Tubarão e, posteriormente, do Câmpus São Carlos e do Câmpus Avançado São Lourenço
do Oeste.
Paralelamente, cabe descrever a história da Educação a Distância (EaD) no IFSC,
a qual teve início em 2000, quando a Unidade de São José ofereceu o primeiro curso
básico em Refrigeração na modalidade a distância. Em 2002, a Unidade de Florianópolis
ofereceu o primeiro curso Técnico em Eletrotécnica a distância e em 2009, por meio do
Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), foi iniciado o Curso Superior de
Tecnologia em Gestão Pública. Em 2007 o CEFET/SC também aderiu ao programa
Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec Brasil/MEC), implantando o Curso Técnico em
Informática para Internet. Atualmente, o IFSC oferta cursos em polos de apoio presencial
localizados em Santa Catarina e em outros estados brasileiros, como Rio Grande Sul,
Paraná e São Paulo.
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Figura 1.2: Linha do tempo do IFSC
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1.3 MISSÃO, VISÃO E VALORES
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.
Visão
Ser instituição de excelência na educação profissional, científica e tecnológica,
fundamentada na gestão participativa e na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão.
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.

1.4 FINALIDADES, CARACTERÍSTICAS E OBJETIVOS
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;
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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;

1.7

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.

1.5 ÁREAS DE ATUAÇÃO ACADÊMICA
Como instituição de educação profissional, científica e tecnológica, o IFSC tem por
finalidade formar e qualificar profissionais. Além do ensino, realiza pesquisa e extensão
voltadas ao desenvolvimento tecnológico de novos processos, produtos e serviços, em
articulação com os setores produtivos e a sociedade, com ênfase na produção,
desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos, objetivando o
desenvolvimento socioeconômico local e regional.
A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão pressupõe que cada uma
dessas atividades, mesmo que realizada em tempos e espaços distintos, tem um eixo
fundamental: constituir a função social da instituição de democratizar o saber e contribuir
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para a construção de uma sociedade ética e solidária.
1.5.1 Ensino
O IFSC, conforme previsto em sua lei de criação, deverá garantir o mínimo de: 50%
de suas vagas para ministrar educação profissional técnica de nível médio, para os
concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos; e
20% de suas vagas para programas especiais de formação pedagógica, com o objetivo
de formar professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e
matemática, e para a educação profissional.
O IFSC possui a prerrogativa de atuar na educação básica e na educação superior,
em diferentes níveis e modalidades de ensino, atendendo a diversos eixos tecnológicos e
áreas de conhecimento.
Níveis
•

Qualificação profissional: cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores.

•

Educação Básica:
◦ cursos de qualificação profissional articulada ao ensino fundamental na
modalidade de educação de jovens e adultos, incluindo ofertas de educação no
campo;
◦ cursos de qualificação profissional ou cursos técnicos articulados ao ensino
médio na modalidade de educação de jovens e adultos;
◦ cursos técnicos integrados, subsequentes e concomitantes, articulados ao
ensino médio regular, incluindo ofertas de educação no campo.

•

Educação Superior:
◦ cursos de graduação:
▪ cursos superiores de tecnologia;
▪ bacharelados;
▪ licenciaturas,
◦ cursos de pós-graduação:
▪ lato sensu: aperfeiçoamentos e especializações;
▪ stricto sensu: mestrados e doutorados.
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Modalidades de oferta
•

Presencial

•

A Distância

Eixos tecnológicos (cursos técnicos e superiores de tecnologia):
•

Ambiente e Saúde

•

Controle e Processos Industriais

•

Desenvolvimento Educacional e Social

•

Gestão e Negócios

•

Informação e Comunicação

•

Infraestrutura

•

Produção Alimentícia

•

Produção Cultural e Design

•

Produção Industrial

•

Recursos Naturais

•

Segurança

•

Turismo, Hospitalidade e Lazer

As áreas do conhecimento
O IFSC oferta, além dos cursos superiores de tecnologia, bacharelados e
licenciaturas nas seguintes áreas do conhecimento:
•

Engenharias, com os seguintes cursos:
◦ Controle e Automação
◦ Civil
◦ Elétrica
◦ Eletrônica
◦ Mecânica
◦ Mecatrônica
◦ Produção
◦ Telecomunicações
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•

Ciências exatas e da terra, com o seguinte curso:
◦ Ciência da Computação

•

Ciências Agrárias, com o seguinte curso:
◦ Agronomia

•

Licenciaturas, com os seguintes cursos:
◦ Licenciatura em Física
◦ Licenciatura em Química
◦ Pedagogia Bilíngue (Libras/Português)

1.5.2 Pesquisa, Pós-Graduação, Inovação e Assuntos Internacionais
O IFSC realiza pesquisa científica e tecnológica, levando em conta o avanço
tecnológico e as necessidades da sociedade. Além disso, faz a articulação com
instituições de fomento e com o setor produtivo, visando ao desenvolvimento regional e
ao fortalecimento do campo científico e tecnológico do país.
Os programas de pós-graduação ofertados pela instituição proporcionam o estudo
avançado e aplicado às necessidades da sociedade. Cursos de mestrado e doutorado
interinstitucionais (Minter e Dinter) são desenvolvidos em parcerias com instituições de
ensino de excelência para qualificar os servidores e fortalecer a pesquisa e os programas
de pós-graduação da instituição.
Os resultados alcançados com as atividades de pesquisa do IFSC são
acompanhados e, em alguns casos, protegidos por meio das ações do Núcleo de
Inovação Tecnológica (NIT) para serem transferidos para o setor produtivo. O NIT também
promove a disseminação da cultura de inovação, assim como articula e viabiliza a
realização de projetos de PD&I em parceria com empresas e demais instituições.
Para intensificar as atividades de pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e
inovação em articulação com o setor produtivo, o IFSC pretende implantar, nos próximos
5 anos, um Polo de Inovação, uma unidade administrativa com o objetivo de atender às
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demandas das cadeias produtivas por PD&I e à formação profissional para os setores de
base tecnológica.
O IFSC, por meio da Coordenadoria de Assuntos Internacionais (Assint), apoia e
implementa acordos de cooperação com organismos e instituições de ensino
internacionais,

bem

como

implanta

e

acompanha

programas

para

mobilidade

internacional, com o objetivo de viabilizar o intercâmbio de estudantes e servidores da
instituição. Cabe à Assint recepcionar alunos e representantes de instituições de ensino
estrangeiras e incentivar a política de ensino de línguas na instituição.
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1.5.3 Extensão
A Extensão é um processo educativo e um instrumento de articulação da instituição
com os diversos atores da sociedade. As atividades de extensão visam à expansão da
ciência e tecnologia a fim de contribuir para o fortalecimento do conhecimento científico,
cultural e tecnológico.
O aluno, ao participar das atividades extensionistas, tem a oportunidade de
interagir com o ambiente profissional, ampliando as oportunidades de inserção no
mercado profissional, de atuar de forma transformadora na comunidade, aprender com a
prática, conhecer sobre sua profissão, desenvolver habilidades artísticas e culturais e
ampliar sua formação profissional e cidadã.
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