
Falta pouco para o Fórum Mundial

Campi Caçador, Chapecó e 
Criciúma têm novos diretores

Campus Lages fi naliza obras e 
faz evento para a comunidade

Acompanhando a sequência de 
trocas no cargo máximo de diver-
sos campi do IF-SC, chegou a vez 
de Caçador, Chapecó e Criciúma 
também receberem novos dire-
tores-gerais. Entre os motivos da 
troca estão eleição e aposenta-
doria. Juarez Pontes (Caçador), 
Sandra Margarete Bastianello Scre-
min (Criciúma) e Mauro Ceretta 
Moreira (Chapecó, na foto) são os 
novos dirigentes | Página 2

O IF-SC realizou em março o ato de 
entrega do Campus Lages à comu-
nidade, um evento que marcou a fi-
nalização das obras externas, como 
estacionamento, muro e portaria. 
O evento, no próprio campus, teve a 
participação de aproximadamente 
400 pessoas. Entre as autoridades 
presentes, estavam a reitora do IF-
SC, Maria Clara Kaschny Schnei-
der, e a ministra de Relações Insti-
tucionais, Ideli Salvatti. | Página 8

IF-SC recebe visita de PortugalEaD no Campus Fpolis-Continente

Palestras, visitas a parceiros, divulga-
ção nas mídias sociais, painéis e mui-
tas fotos para a campanha “Eu apoio 
o Fórum”. Não faltaram criatividade 
e empolgação de alunos e servidores 
do IF-SC para promover atividades 
em 28 de março. Essa data foi esco-
lhida pelo Comitê Organizador do 
II Fórum Mundial de Educação Pro-
fissional e Tecnológica para marcar 
a contagem regressiva de dois meses 
para o evento. O IF-SC é a Secretaria 
Executiva do Fórum, que conta com 
cerca de 160 entidades na organiza-
ção. Confira nesta edição algumas 
das ações desenvolvidas no IF-SC 
para marcar o Dia Nacional da Mobi-
lização pelo Fórum. | Páginas 5 e 6

Eventos | IF-SC teve várias atividades no Dia da Mobilização (28/03)

Dirigentes do Instituto Politécnico do Porto (IPP), 
de Portugal, estiveram em Florianópolis no início 
do ano para visitar o IF-SC. A instituição é parceira 
no programa de intercâmbio Propicie | Página 7 

Teve início em março a especialização em Educação 
para a Diversidade com Ênfase em EJA, no Campus 
Florianópolis-Continente. É o primeiro curso a distân-
cia da UAB fora do Campus Florianópolis. | Página 3 

Contato
Jornal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina | Ano 4 | Nº 10

Servidores da Reitoria reuniram-se para fazer foto para a campanha “Eu apoio o Fórum”, no Dia 
da Mobilização. Houve também atividades nos campi do IF-SC espalhados pelo estado. O obje-
tivo foi potencializar a divulgação do Fórum Mundial, que já conta com mais de 16 mil inscritos. 
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Mudanças| Dirigentes assumiram em Caçador, Chapecó e Criciúma

Três campi têm novos diretores-gerais

Da esq. para a dir.: Mauro Ceretta, Sandra Scremin e Juarez Pontes são os novos diretores dos campi

Reitora | Maria Clara Kaschny Schneider
Pró-Reitor de Ext. e Rel. Externas | Golberi de Salvador Ferreira

Diretora de Comunicação | Waléria Külkamp Haeming
Chefe Depto. de Marketing e Jornalismo | Heitor G. Eckeli

Coordenadora de Jornalismo | Marcela Monteiro de Lima Lin
Jornalistas | Ana P. Lückman, Daniel A. Pereira e Felipe Silva 
Estagiária de Jornalismo | Mariana Loreto Gomes de Pinho

Projeto Gráfi co | Glauco José R. Borges | Priscilla Lopes

Contato 
E-mail: jornalismo@ifsc.edu.br 
    Telefone:  (48) 3877-9007

Endereço: Rua 14 de julho, 150, Coqueiros
Florianópolis (SC) CEP 88075-010

Envie sugestões, elogios ou críticas para o 
e-mail jornalismo@ifsc.edu.br. 

CONTATO
Informativo do IF-SC

Ano 04| N˚ 10 | Maio/2012

Distribuição gratuita

Produção | Diretoria de Comunicação da 
Pró-Reitoria Extensão e Relações Externas do IF-SC

Acompanhando a sequência de tro-
cas no cargo máximo de diversos 
campi do IF-SC, chegou a vez de Ca-
çador, Chapecó e Criciúma também 
receberem novos diretores-gerais. Os 
motivos da troca são vários, desde 
eleição até aposentadoria. Confira 
abaixo como fica a situação em cada 
um desses campi.

O Campus Chapecó empossou, 
em abril, seu primeiro diretor-geral 
eleito. O professor  Mauro Ceretta 
Moreira, que era chefe do Departa-
mento de Ensino, Pesquisa e Exten-
são, foi eleito com 65,09% dos votos 
válidos – sendo apoiado por 84,23% 
dos alunos. Candidato único ao 
cargo, Moreira terá entre seus desa-
fios a melhoria da parte estrutural do 
campus, construindo passarelas, au-
ditório e ginásio esportivo. “Também 
queremos consolidar nosso ensino 
de qualidade oferecendo mais cursos 
para alunos e servidores”, destaca.

O novo diretor-geral do Campus 
Chapecó é professor do 
IF-SC desde 2007 e foi um 
dos primeiros servidores 
a atuar no campus. É en-
genheiro eletricista, es-
pecialista em Engenharia 
de Segurança do Trabalho 
e doutor em Engenharia 
Elétrica. O ex-diretor-ge-
ral do Campus Chapecó, Juarez Pon-
tes, assumiu o comando do Campus 
Caçador, na mesma região. 

À frente do novo campus desde 
março, Pontes também está gerenci-
ando, em paralelo, a implantação do 
Campus São Carlos que será o quinto 

campus do IF-SC no oeste do Estado. 
Juarez é professor do IF-SC desde 
1980 e atuava como diretor-geral do 
Campus Chapecó desde a sua im-
plantação, em 2006. Antes de dirigir 
o Campus Chapecó, já foi diretor-
geral sistêmico (nome antigo do 
atual cargo de reitor, quando o IF-SC 

ainda se chamava CEFET-
SC) e diretor do Campus 
São José. 

Já na região sul, uma 
mulher é a nova gestora 
do Campus Criciúma. A 
professora Sandra Marga-
rete Bastianello Scremin 
assumiu o cargo no iní-

cio de março em substituição ao ex-
diretor Manoel Irineu José, que vai se 
aposentar após 36 anos de trabalho 
no IF-SC. 

Sandra é professora de Matemáti-
ca e servidora do Campus Criciúma 
desde novembro de 2010. Antes, teve 

dez anos de experiência na Rede Fe-
deral de Educação Profissional e Tec-
nológica, sendo dois como profes-
sora substituta do Campus São José 
do IF-SC e oito como professora do 
Colégio Agrícola de Frederico West-
phalen (RS), vinculado à Universi-
dade Federal de Santa Maria (UFSM), 
onde foi também coordenadora de 
Ensino Médio. “Pensei bem antes de 
aceitar o convite para dirigir o cam-
pus e aceitei porque posso trabalhar 
por aquilo que defendo: uma educa-
ção pública de qualidade”, afirma.

VOTO
Mauro Ceretta é o 

primeiro diretor-geral 
eleito do Campus 

Chapecó, implantado 
em 2006; Caçador e 

Criciúma têm eleições 
previstas para 2015 Saiba mais

- Os diretores-gerais são eleitos 
pelo voto de servidores e alunos;
- A primeira eleição de um cam-
pus ocorre cinco anos após o iní-
cio de seu funcionamento;
- Nos primeiros cinco anos, os di-
retores-gerais são indicados pela 
Reitoria.
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Novo | Curso com ênfase em EJA é o primeiro a distância do campus

O IF-SC iniciou em março seu pri-
meiro curso de especialização pelo 
programa Universidade Aberta do 
Brasil (UAB) fora do Campus Floria-
nópolis. O curso de Educação para a 
Diversidade com Ênfase em Educa-
ção de Jovens e Adultos (EJA) é ofe-
recido pelo Campus Florianópolis-
Continente. 

Os professores e tutores do curso 
vão atuar no Campus Florianópolis-
Continente, em um espaço monta-
do especificamente para os cursos a 
distância. A sala tem computadores 
disponíveis para o trabalho desses 
profissionais, adquiridos por meio 
de recursos da UAB. 

No entanto, as atividades de 
videoconferência continuam a 
ocorrer no Campus Florianópolis, 
por questões de infraestrutura. “A 
ideia é em breve levar a videocon-
ferência também para o Campus 
Florianópolis-Continente”, explica 
o chefe do Departamento de Edu-
cação a Distância do IF-SC, Paulo 
Roberto Weigmann. Segundo ele, 
o curso do Campus Flo-
rianópolis-Continente 
deve servir de modelo 
para que sejam implan-
tados cursos a distância 
em outros campi. 

Outra novidade é o 
fato de a especialização 
ser o primeiro curso a 
distância do IF-SC no 
período vespertino. “A escolha do 
horário se justifica pelo fato de que 
à noite, geralmente, os professores 
que atuam em EJA dão aula”, ex-
plica a coordenadora do curso, Ana 
Kaciara Wildner. Os polos de Blu-
menau, Florianópolis, Palhoça, São 
José e São Miguel do Oeste foram os 
contemplados, com 40 alunos cada.

O curso tem como objetivo prin-
cipal a formação continuada de 
professores e gestores educacionais, 
no que diz respeito a temas da diver-
sidade, especialmente da educação 

EaD chega ao Campus Fpolis-Continente

de jovens e adultos. Visa também 
capacitar educadores e gestores 
educacionais em temas relativos à 
educação inclusiva, com enfoque 
no público da EJA, possibilitando 
a atuação desses profissionais na 
promoção da cidadania, da igual-
dade de direitos e do respeito à di-

versidade sociocultural, 
étnico-racial, etária e ge-
racional, de gênero e ori-
entação afetivo-sexual.

Paulo Weigmann des-
taca o crescimento da 
educação a distância no 
IF-SC desde 2010. De 
350 alunos no seu início, 
hoje o programa já conta 
com 2,2 mil estudantes 

matriculados e oferta sete cursos, 
sendo um técnico, um de gradu-
ação e os demais de pós-graduação. 
São eles: técnico em Informática 
para a Internet, superior em Gestão 
Pública, pós-graduação em Edu-
cação para a Diversidade, Mídias 
na Educação, Ensino de Ciências, 
Gestão Pública e Gestão em Saúde. 
“Nossa permanência e êxito é acima 
de 90%”, afirma.  

Para saber mais sobre a educação 
a distância no IF-SC, visite o site 
http://ead.ifsc.edu.br.

EaD no IF-SC 

Cursos

Técnico
- Informática para a Internet

Graduação 
- Gestão Pública

Especialização 
- EJA na Diversidade, Ensino de 
Ciências, Gestão Pública, Gestão 
em Saúde, Mídias na Educação

Polos

Santa Catarina
- Araranguá, Blumenau, Caçador, 
Campos Novos, Chapecó, Con-
córdia, Criciúma, Florianópolis, 
Gaspar, Indaial, Itajaí, Itapema, 
Itapoá, Joinville, Laguna, Otací-
lio Costa, Palhoça, Palmitos, Por-
to União, Santa Cecília, São José, 
São Miguel do Oeste, Tubarão e 
Xanxerê

Paraná
- Foz do Iguaçu e Nova Londrina

Rio Grande do Sul
- Cachoeira do Sul , São João do 
Polêsine, Tapejara e Tio Hugo

São Paulo
- Jales

Ideia é que o EJA na Diversidade sirva de modelo para a oferta de cursos EaD em outros campi 

PÚBLICO
Curso é voltado à 
formação continu-

ada de professores e 
gestores educacionais, 

especialmente da 
educação de jovens e 

adultos
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Destaque | Evento que será realizado de 28/05 a 01/06 na capital de Santa Cat

Palestras, visitas a parceiros, divulgação nas mídias sociais, painéis e muitas fotos para a campanha “Eu apoio o F
Organizador do II Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica para marcar a contagem regressiva de d

Dia Nacional da Mobilização pelo II Fórum M

Vale do Itajaí

No Campus Gaspar, foi feita uma 
palestra para os alunos sobre sus-
tentabilidade, que é um dos temas 
do Fórum. Na ocasião, o evento 
também foi apresentado aos estu-
dantes, que ainda - junto com os 
servidores - fizeram fotos para a 
campanha de divulgação do Fórum. 
O Campus Itajaí (foto) montou um 
quiosque de inscrições, divulgou o 
evento em sala de aula e seus alunos 
e servidores também tiraram fotos.

O Campus Criciúma fez uma palestra de apresen
do campus ajudaram a compor com seus corpos
duzida, como se pode ver na imagem acima. Já 
pus Sombrio do Instituto Federal Catarinense (I
para promover o lançamento regional do Fóru
Secretários de Educação da região da Associaçã
bem como professores e alunos das redes munic

Grande Florianópolis

Na Reitoria, todas as salas receberam uma decoração especial com artes do 
evento, e os servidores fizeram fotos para a campanha “Eu apoio o Fórum”. Os 
campi Florianópolis, Florianópolis-Continente e São José montaram estandes 
de divulgação. No Campus Florianópolis, houve ainda apresentações artísti-
cas nos intervalos das aulas (foto). No Campus Palhoça-Bilíngue, uma apre-
sentação sobre o evento foi feita para os estudantes. Já no Campus Garopaba, 
os alunos foram convidados para tirar fotos para a campanha.

Sul

Faça sua inscrição

As inscrições para o II Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica (FMEPT) são gratuitas e devem ser 
feitas no site www.forumedutec.org. Qualquer pessoa interessada pode participar do evento. Aproveite e acom-
panhe mais informações nas mídias sociais do Fórum: @forumedu2012 (Twitter), facebook.com/forumedu2012 e 
youtube.com/forumedu2012.
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tarina conta com mais de 16 mil inscritos de todo o Brasil e de outros países

Fórum”. Não faltaram criatividade e empolgação para promover diversas atividades na data escolhida pelo Comitê 
dois meses para o evento, que será realizado no Centro de Convenções Centrosul. Confira algumas das ações! 

Mundial de EPT envolve alunos e servidores

ntação do evento para os estudantes. Os alunos 
s a sigla do Fórum (FMEPT) numa foto bem pro-
o Campus Araranguá, em parceria com o Cam-

IFC), aproveitou o Dia Nacional da Mobilização 
um. Na ocasião, estiveram presentes prefeitos e 

o dos Municípios do Extremo Sul Catarinense, 
cipal, estadual e federal de ensino.

O Campus Caçador fez visitas a instituições e organizou uma “pipocada” 
(foto) para promover o evento. Os campi Xanxerê e São Miguel do Oeste 
fizeram apresentação do Fórum para os estudantes . Em São Miguel, houve 
sorteio para ver quais alunos irão ao evento. Em Chapecó, computadores 
foram disponibilizados para os alunos se inscreverem. Em Lages, os es-
tudantes produziram fotos, blogs e vídeos para a campanha “Eu apoio o 
Fórum”. Em Urupema, fotos também foram feitas.

Oeste e Serra

Norte

No Campus Joinville, os alunos 
criaram painéis com pinturas explo-
rando a temática do fórum (foto). 
Uma projeção externa na fachada do 
prédio do campus com fotos e vídeos 
de alunos e servidores da campanha 
“Eu apoio o Fórum” também foi fei-
ta no dia da mobilização. Os campi 
Canoinhas, Geraldo Werninghaus e 
Jaraguá do Sul envolveram os alunos 
e servidores por meio de fotos para a 
campanha.

Arrecadação de Livros

Os participantes que estão começando a organizar as malas para vir ao II Fórum Mundial de Educação Profissional e 
Tecnológica já podem reservar um espaço a mais para trazer livros para doação. Durante o evento, será montada uma 
biblioteca em que será possível doar ou trocar materiais ou ainda fazer consultas locais. As obras doadas serão entregues 
a instituições de ensino. A Biblioteca do Fórum funcionará de 29 a 31 de maio no centro de convenções Centrosul.
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Parceiros de Portugal visitam o IF-SC
Intercâmbio | Instituto do Porto participa do programa Propicie

A presidente do Instituto Politéc-
nico do Porto (IPP), Rosário Gam-
bôa, e o vice-presidente, Carlos 
Ramos, estiveram em Florianópolis 
no início do ano para visitar o IF-
SC. Maior politécnico de Portugal, 
o IPP é parceiro do Instituto Federal 
para intercâmbio de alunos. Os di-
rigentes europeus conheceram a 
Reitoria e os campi Florianópolis e 
Florianópolis-Continente. 

Rosário demonstrou entusiasmo 
ao conhecer o IF-SC. “Percebi uma 
instituição de grande impulso e 
dinamismo que está numa fase 
de crescimento”, explicou. Para a 
professora, também foi possível 
notar a sintonia entre a Reitoria e 
as direções dos campi. “Achei um 
excelente clima de trabalho e uma 
boa interação entre todos”, disse.

A presidente do IPP afirmou que 
a visita ao IF-SC só a deixou com 
mais vontade de aprofundar a par-
ceria. Atualmente, sete estudantes 
de graduação do Instituto Federal 
estão em Portugal desenvolvendo 
seus projetos de conclusão de curso 
pelo Programa de Cooperação In-
ternacional para Intercâmbio de 
Estudantes do IF-SC (Propicie). 

Propicie - O IF-SC já está na 

Rosário Gambôa (de verde) elogiou os estudantes do IF-SC que fi zeram intercâmbio no IPP

quarta edição do programa que foi 
criado em 2009. Até o momento, 
42 alunos do IF-SC participaram 
do Propicie em instituições de Ale-
manha, Áustria, Espanha, Portugal 
e Suécia. 

Sobre os alunos do IF-SC que de-
senvolveram seus trabalhos no IPP, 
a presidente do instituto português 
é só elogios. “São ótimos, muito 
bem capacitados e com bom nível 
de formação”, destacou.

A reitora do IF-SC, Maria Clara 
Kaschny Schneider, acredita que 
os critérios de seleção criados pela 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-gra-
duação e Inovação fazem com que 
os alunos intercambistas tenham 
resultados de sucesso. “O fato de 
o candidato a uma bolsa ter que 
possuir um tempo determinado de 
estudo no IF-SC e ainda um bom 
desempenho acaba refletindo na 
qualidade dos estudantes contem-
plados”, ressalta.

O modelo do Propicie fez com 
que ele virasse referência para o 
Ciências sem Fronteiras, programa 
do Governo Federal que também 
busca a mobilidade internacional.

Foi minha primeira viagem ao exterior. Todos os momentos vividos foram especiais e vou sentir saudades. O que mais 
notei de diferença em relação ao nosso País é o transporte. Os europeus conseguem se locomover de forma barata sem 

perder a rapidez, além da pontualidade sempre. As principais dificuldades 
que passei foram na hora de resolver certos problemas de residência em Por-
tugal. Nada foi complicado, até porque fui muito bem atendido pelos servi-
dores daqui. Preparei minha viagem por cinco países ao mesmo tempo em 
que preparava meu calendário do projeto. Quando parti para a Europa, já 
estava com meu projeto bem encaminhado e terminei-o duas semanas antes 
do prazo estipulado por mim, estando agora na fase final do relatório para 
apresentar ao orientador. Eu indicaria com certeza que todos fizessem um 
intercâmbio. Aprendi coisas como convivência com outras culturas, outras 
línguas, outras formas de lidar com problemas.

Diário de intercambista: Guilherme Pinheiro (Mecatrônica Industrial/Florianópolis)
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Retorno | Jovens e adultos frequentam ensino médio ou fundamental

Diversas pessoas encontram no IF-
SC um local para continuar os estu-
dos do ensino médio ou fundamen-
tal por meio dos cursos Proeja, que 
aliam ensino profissionalizante com 
educação de jovens e adultos. Eles 
dão oportunidade a quem está fora 
da escola há algum tempo retomar 
os estudos e ainda fazer um curso téc-
nico ou de qualificação.

Elen de Oliveira Eugênio (18) faz o 
curso Proeja em Serviços de Restau-
rante e Bar do Campus Florianópolis-
Continente. Ela já fez um curso de 
qualificação em espanhol em 2011 
no IF-SC e afirma que planeja ser a-
tendente de navio ou bar. “O IF-SC 
está colaborando muito com meu 
objetivo profissional”, declara.

Antônio de Souza (56) também 
é aluno de Proeja, está terminando 
o ensino fundamental e médio e o 
curso de qualificação em Eletricista 
– Instalador Domiciliar no Campus 
Araranguá. 

Em função do apoio que teve que 
dar à família na zona rural, Antônio 
parou os estudos na 4ª série, aos 12 
anos. Retornar à escola continuou 
difícil durante os 27 anos como 
caminhoneiro. Hoje, tra-
balhando como presta-
dor de serviço para um 
sindicato de motoristas, 
Antônio está contente 
com a chance de voltar 
à sala de aula. “Sempre 
gostei de matemática. 
Quando terminar o curso 
vou procurar emprego na 
área elétrica”, afirma.

Diferencial - Assistente de alu-
nos do Campus Canoinhas e ex-
aluno de curso Proeja, José Paulo 
Monteiro (48) teve que deixar os es-
tudos para ajudar na renda familiar, 
atuando na área de vendas desde os 

José Paulo Monteiro, 48 anos, frequentou curso Proeja e hoje é servidor do Campus Canoinhas

ENSINO
“A metodologia de 

trabalho é ótima. Eles 
entendem nossa re-
alidade, nosso cotidi-
ano”, diz José Paulo 
Monteiro, 48 anos, 
ex-aluno de Proeja

Proeja: chance para recomeçar estudos

16 anos. Com o incentivo dos filhos e 
da esposa, José Paulo iniciou o curso 
em 2008 no Campus Florianópolis e 
se formou um ano depois. 

Para o servidor, a equipe de profes-
sores do IF-SC ajudou-o a colher os 
frutos do seu esforço. “A metodolo-
gia de trabalho é ótima. Eles enten-
dem nossa realidade, nosso cotidi-
ano”, explica.

Após passar em 1º lugar no con-
curso público do IF-SC em 2010, José 

Paulo teve que trancar o 
curso de licenciatura em 
Educação na UFSC em 
2011 para trabalhar no 
Instituto. Mas os planos 
profissionais do servidor 
não terminam por aí. José 
Paulo vai iniciar o curso 
técnico subsequente em 
Refrigeração e Ar Condi-

cionado no Campus São José e um 
curso superior de tecnologia e pós-
graduação na área de gestão de pes-
soas. “Quero aproveitar o momento 
que o País vive de crescimento e 
grande ascensão social”, explica o 
servidor.

Faça um curso Proeja 

Os campi que oferecem curso Pro-
eja são Araranguá, Canoinhas, 
Chapecó, Florianópolis, Flori-
anópolis-Continente, Gaspar, Ja-
raguá do Sul, Joinville, Lages, São 
Miguel do Oeste e Urupema. To-
dos os cursos são gratuitos.

Para se inscrever, acesse: 
www.ingresso.ifsc.edu.br

Mulheres Mil
A aluna Nair Soares Ferreira, de 

54 anos, do Campus São Miguel do 
Oeste, foi a primeira estudante do 
programa Mulheres Mil no país a 
conseguir a aprovação para partici-
par de um colegiado de campus. 
Os alunos do campus elegeram a 
vendedora Nair para o cargo de 
representante discente. O colegia-
do também é composto por repre-
sentantes dos professores e dos téc-
nicos administrativos e é um órgão 
auxiliar à Direção Geral. 
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Benefício | Unidade tem capacidade para atender até 1,2 mil alunos

O IF-SC realizou em março o ato de 
entrega do Campus Lages à comu-
nidade, um evento que marcou a fi-
nalização das obras externas, como 
estacionamento, muro e portaria. O 
evento teve a participação de aproxi-
madamente 400 pessoas.

O IF-SC não tratou a cerimônia 
como inauguração oficial do Campus 
Lages, pois ela havia ocorrido num 
evento em Brasília no final de 2010. 
Na ocasião, foi dada a autorização de 
funcionamento do campus, que ini-
ciou as aulas no primeiro semestre de 
2011. “O prédio estava pronto, mas 
optamos por fazer esse evento quan-
do a urbanização estivesse concluída. 
Para nós, é um marco, pois consegui-
mos completar todas as obras”, expli-
ca a diretora-geral do campus, Raquel 
Matys Cardenuto.

A reitora Maria Clara Kaschny 
Schneider destaca que o ato de entre-
ga oficial do campus à comunidade 
foi um dia importante para a insti-
tuição. “É um momento de muita 
alegria para nós, pois aqui está o re-
sultado do trabalho de muitas pes-

Comunidade recebe Campus Lages

@ifsc  facebook.com/ifsantacatarina youtube.com/ifsccomunicacaoformspring.me/ifsc

hoje aula de eletricidade A, es-
tou amando o @ifsc

Adorei essa gente vestida de palha-
ço no @ifsc divulgando o fórum de 
educação!

@heyDuuh

@ifsc estou muito feliz com meu 
curso e estou tirando muito provei-
to! thank

@jeffersonmenez1

Almoçar, depois “A antropologa” 

no auditório do @ifsc São José :D em 

comemoração aos 262 anos da cidade! 

@pattymachaaado

Confira algumas #menções do @ifsc! A próxima pode ser a sua! 

hoje aula de eletricidade A, es-
tou amando o @ifsc

O @ifsc tá me seguindo , que 
emoção *-*

@Larissamerllo

bem legal esse portal do aluno do @
ifsc da pra criar e-mail e tudo.

@guilhermefs_

cara, a orquestra no @ifsc hoje tava 
muito irada :D

@MirandaDaiany

soas”, disse. Ela ressaltou, ainda, que 
o IF-SC vem transformando a vida de 
milhares de catarinenses e acredita 
que o mesmo ocorrerá na região ser-
rana.

Falando em nome dos alunos, a 
estudante Maria Aldete de Lorenzi, 
do curso técnico em Biotecnologia, 
falou sobre as oportunidades que o 
IF-SC trouxe para os cerca de 550 alu-
nos que já passaram pelos cursos do 

Campus Lages. “A formação técnica 
que recebemos vai ser importante 
para nos incluirmos no mercado de 
trabalho e, no IF-SC, temos a chance 
de recuperar o tempo ‘perdido’ nos 
percalços da vida”, afirma.

O Campus Lages do IF-SC fica na 
Rua Heitor Villa Lobos, nº 222, bairro 
São Francisco, e funciona atualmente 
com 45 servidores, sendo 23 profes-
sores e 22 técnicos administrativos. 

Ato de entrega ofi cial marca o fi m das obras externas do campus, em funcionamento desde 2011
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