
São Miguel do Oeste, 21 de agosto de 2013.

Aos senhores membros do Conselho Superior do Instituto Federal de 

Santa Catarina:

Ao  cumprimentar  os  senhores,  nós,  servidores  do  Instituto 

Federal de Santa Catarina, Campus São Miguel do Oeste, viemos por 

meio deste demonstrar nossa insatisfação em relação à avaliação 

negativa pelos membros do Colegiado de Ensino Pesquisa e Extensão 

–  CEPE  à  cerca  da  viabilidade  da  oferta  do  Curso  Técnico  em 

Vestuário na modalidade Integrado ao Ensino Médio.

As ressalvas feitas pelos membros do CEPE com relação à área 

do  vestuário  foram  embasadas  através  de  experiências  negativas 

vivenciadas em outros campus, o que naquele momento influenciou a 

decisão dos membros. Sabe-se porém, que o curso integrado tem tido 

uma excelente procura pelos estudantes da região de São Miguel do 

Oeste pela excelente qualidade do ensino que é ofertado, além da 

formação cidadã que é a missão do IFSC como instituição de ensino. 

Quanto à contratação de novos servidores para a implantação deste 

curso,  foi  indicada  a  contratação  de  03  docentes  para  a 

implementação da área como um todo, visando não somente a oferta 

do curso técnico integrado, mas também demandas de cursos FIC, 

Mulheres Mil, Proeja e Pronatec. Entende-se as ressalvas feitas, 

porém quanto à questão da contratação de novos servidores podemos 

contornar esta situação, pois já existem contratados dois docentes 

e um técnico de laboratório na área que atenderiam a demanda deste 

curso,  em  específico,  e  quanto  às  experiências  vivenciadas  em 
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outra localidades não devem influenciar na decisão da oferta do 

curso integrado pois esta área já estava prevista no PDI para 

2011/01  e  já  foram  contratados  servidores  para  atender  esta 

demanda, conforme já citado.  

A proposta ora apresentada visa a abertura de um novo curso 

técnico integrado tendo em vista a substituição de outro curso que 

teve a suspensão de oferta no meio do ano. Dessa forma, o curso em 

questão, Técnico em Vestuário Integrado, vem atender a oferta de 

vagas em uma nova área em detrimento de uma outra, que teve seu 

ingresso anual reduzido. Dessa forma os professores da área básica 

estarão disponíveis para atender a carga horária do curso Técnico 

em Vestuário. Quanto aos professores da área técnica, estes darão 

conta de atender à demanda no primeiro e segundo ano do decorrer 

do curso, onde já estariam em andamento duas turmas. A partir daí, 

seria  sim  necessária  a  contratação  de  novos  professores,  que 

poderiam  inclusive  ser  em  caráter  temporário,  até  haver  a 

possibilidade  da  contratação  efetiva,  caso  comprovada  a 

viabilidade do curso.

A microrregião atendida pelo campus São Miguel do Oeste apesar 

de  ter  grande  destaque  para  a  agroindústria,  também  demonstra 

grande potencial econômico na área de vestuário, contando com pelo 

menos 140 micro, pequenas e médias empresas de confecção e gerando 

pelo menos 1.500 empregos diretos, segundo dados obtidos através 

do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Fiação, Tecelagem e 

Vestuário de Chapecó e Oeste de Santa Catarina. A oferta de um 

curso nesta área tem o intuito de desenvolver a região através da 

qualificação de profissionais para atuarem neste mercado, de modo 

que estes estejam capacitados a contribuir através do trabalho na 

indústria, ou mesmo na criação de novas indústrias no setor.

Além  disso,  a  proposta  na  modalidade  integrado  oferece  ao 

aluno uma formação mais completa e de qualidade e que este poderá 
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utilizar posteriormente em qualquer campo de atuação, visto que o 

objetivo maior é a formação do cidadão apto para o mercado de 

trabalho,  independente  de  qual  seja  a  área  escolhida  para  dar 

sequência à sua formação.

O Campus São Miguel do Oeste vem se preparando desde a sua 

implantação para o desenvolvimento da área de Vestuário, conforme 

solicitação feita em audiência pública, e até o momento já fez 

vários  investimentos  em  termos  de  estrutura  de  laboratórios  e 

contratação de docentes com este objetivo. Este fato gerou uma 

grande  expectativa  tanto  nos  servidores  como  na  comunidade  em 

geral, que permanece no aguardo.

Sem mais para o momento, e no aguardo de um posicionamento sobre 

os apontamentos acima, cordialmente subscrevemo-nos.
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