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HORÁRIO DAS AULAS
De segunda à quinta-feira, das 08h às 12h, e das
13h15 às 17h15, Sexta-feira das 08h às 12h.
O horário das aulas é divulgado nos murais e no
site: http://www.ifc-riodosul.edu.br/

ENTRADA E SAÍDA DA INSTITUIÇÃO
Alunos internos (contemplados com a moradia
estudantil): Chegada a partir das 16h de domingo e
saída na sexta-feira a partir das 12h.
Alunos semi-internos: chegada até às 07h50 e
saída entre 17h15 e 19h30, Com autorização prévia
da SISAE, o estudante poderá sair também das 12h
às 13h05. Na sexta-feira os estudantes estão
dispensados às 12h.

Devem ser emitidos pelo próprio estudante no
Portal Discente. Estes documentos possuem
código de verificação, o que dispensa assinatura.

SAÍDA EM SITUAÇÕES ESPECIAIS
Para saídas em situações especiais (ex: consulta
médica) o estudante deverá apresentar autorização
por escrito assinada pelos pais à CGAE, que
confirmará a informação via contato telefônico,
conforme Instrução Normativa disponível no setor e
no site: http://www.ifc-riodosul.edu.br > aluno >
semi-interno

ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO
Os estudantes tem direito a estudos de
recuperação da aprendizagem, especialmente
em caso de baixo aproveitamento. Estes estudos
ocorrem paralelamente ao período letivo, bem
como na ação permanente em sala de aula,
através da criação de novas situações de
aprendizagem.

AVALIAÇÃO EM 2ª CHAMADA
O estudante que perder a avaliação por motivo
justificado deverá protocolar requerimento no
Registro Acadêmico, anexando a justificativa da
falta. A falta, porém, não será abonada. O
formulário está disponível em: http://www.ifc-
riodosul.edu.br/site/secretaria/tecnicos-
formularios/

REUNIÃO DE PAIS
São realizadas reuniões de pais ao final dos
trimestres com a entrega de boletins ou sempre
que houver necessidade. Os pais receberão
comunicado por escrito ou via Portal Familiar do
sistema acadêmico.

ORGANIZAÇÃO DO CURSO
O curso é anual, dividido em três trimestres. Ao
final do curso, o estudante recebe o certificado
de conclusão do Curso Técnico Integrado ao
Ensino Médio (profissionalizante). Esta e outras
informações estão detalhadas na Organização
Didática disponível em:
http://ifc.edu.br/proen/documentos-gerais/

ACESSO À REDE E WIFI
A senha para acesso à rede wifi é: ifcatarinense

UNIFORME
O uso é obrigatório, inclusive para acesso ao
refeitório, e deverá ser adquirido diretamente com
as empresas Charme Modas ou Karlu.

REPROGRAFIA
As fotocópias são feitas no Setor de Reprografia (Bloco
A), E-mail: reprografiasede.riodosul@ifc.edu.br

MORADIA ESTUDANTIL
Não é permitido aos alunos residentes na moradia
estudantil permanecer nos alojamentos durante os
horários de aula. Também é proibido o acesso dos
alunos semi-internos aos alojamentos.
Para mais informações acesse: http://www.ifc-
riodosul.edu.br/site/sisae/moradia-estudantil/

ESTÁGIOS
Todo estágio vinculado ao IFC, seja ele curricular
ou não, deve passar pelo CIEC na Coordenação
de Extensão, Estágio e Egressos (CEEE).
Email: extensao.riodosul@ifc.edu.br

INÍCIO DAS ATIVIDADES LETIVAS: 06/04/2021

CALENDÁRIO ESCOLAR
Disponível em:

http://www.ifc-riodosul.edu.br/site/calendario

ATESTADO DE MATRÍCULA E FREQUÊNCIA

Para consultar suas notas e  Frequência  acesse o Portal
Discente: http://sig.ifc.edu.br/sigaa 

BOLETIM ESCOLAR

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
Para conhecer acesse: http://estudante.ifc.edu.br/ 
ou contate o Setor de Serviço Social, junto ao SISAE.

REMATRÍCULA
A rematrícula é automática de um ano para outro,
exceto nos casos em que o estudante terminou todas
as disciplinas mas ainda não concluiu o estágio. Nesses
casos, o estudante deverá realizar a rematrícula no
Coordenação de Registros Acadêmicos, a cada ano, até
defender o estágio.

LIVROS DIDÁTICOS
Serão entregues ao estudante, sob empréstimo, pela
Coordenação do Curso, no início das aulas.

BIBLIOTECA
Para o empréstimo de livros é necessário um cadastro
realizado pelo próprio estudante, na Biblioteca, no ato do
primeiro empréstimo.

REFEITÓRIO
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES 

Café da Manhã: 07h às 07h30;
Almoço: 12h às 13h;
Lanche da tarde: 15h30; e
Janta: 18h30 às 19h15.
*É proibido adentrar ao refeitório com roupas de
atividade prática (sujas) e botas.
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ESTÁ COM DÚVIDA?

COORDENAÇÃO GERAL DE ENSINO (CGE)
cge.riodosul@ifc.edu.br | (47) 3531-3778

 

 

 

 
SERVIÇO INTEGRADO DE SUPORTE E

ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL (SISAE)
 sisae.riodosul@ifc.edu.br | (47) 3531-3748

 

 

ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA
Itamare R. R. Dresseno

itamare.dresseno@ifc.edu.br
 

 

 

PSICÓLOGA ESCOLAR
Ana Gabriela B. Lima
ana.lima@ifc.edu.br

 

 

 
COORDENAÇÃO DE REGISTRO ACADÊMICO E

CADASTRO INSTITUCIONAL (RACI)
registroacademico.riodosul@ifc.edu.br
raci.ifc-riodosul.edu.br  |  (47) 3525-8602

 

 

 

www.ifc-riodosul.edu.br 
(47) 3531-3700

ESTRADA DO REDENTOR, 5665 - CANTA GALO 

CEP 89163-356 - RIO DO SUL / SC

PODE NOS PROCURAR!

APP 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES

E-mail: appifcriodosul@gmail.com

Para conhecer, seus direitos e deveres
enquanto estudante do IFC, acesse:

http://estudante.ifc.edu.br/2017/03/21/regulame
nto-de-conduta-discente/

 

AUTOCADASTRO PORTAL DISCENTE
(SISTEMA SIGAA) EM 3 PASSOS

 

  1. ACESSE: http://sig.ifc.edu.br/sigaa/

 

  2. Clique em CADASTRE-SE

3. PREENCHA OS DADOS DO FORMULÁRIO

Utilize o número de matrícula recebido.

Crie o usuário no formato nome.sobrenome
Para concluir, clique em CADASTRAR

** Todos os dados devem ser iguais àqueles
informados no ato da matrícula.

*** Para cadastro no Portal do Familiar o site é

o mesmo (sig.ifc.edu.br) porém, clique em
Familiares, no canto inferior direito da tela.

REGULAMENTO DE CONDUTA DISCENTE
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