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HORÁRIO DAS AULAS
De segunda à sexta-feira, das 08h às 12h, e das
13h15 às 17h15, com abertura da porta de entrada às
7h.
O horário das aulas é divulgado nos murais e em:
http://www.ifc-riodosul.edu.br/

ENTRADA E SAÍDA DO PRÉDIO
No intervalo do almoço os estudantes estão
liberados para sair do prédio, ou seja, não precisam
permanecer na instituição. Porém, é proibida a
saída durante os intervalos da manhã e da tarde.

ATRASOS E SAÍDAS ANTECIPADAS
Deverão ser comunicados por escrito pelos pais,
devidamente assinado e justificados, entregues à
Assessoria Pedagógica ou a Coordenação Geral de
Ensino (CGE), no térreo.

PERMANÊNCIA NO PRÉDIO NOS
HORÁRIOS DE INTERVALO

A Unidade Urbana conta com espaços de
integração e convivência, que podem ser
utilizados pelos estudantes nos intervalos de
lanche e almoço.

Térreo: área de jogos de mesa e quadras
esportivas (futebol, voleibol e espiribol) - materiais
disponíveis na CGE;

1º andar: computadores para consulta e

biblioteca;

2º   andar: espaço de convivência; e

3º   andar: lounge e leitura.

Os estudantes são os maiores responsáveis pela
manutenção dos espaços e materiais, sendo
cobrado deles em caso de extravio ou
danificação. Ao término das atividades
pedagógicas é recomendado que os estudantes
não permaneçam na instituição.

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/

ACESSO À REDE E WIFI
O login será criado pela TI e informado ao
estudante após o início das aulas. Para o primeiro
acesso, utilize um computador do laboratório de
informática e altere a senha.

ALMOÇO E LANCHE
O estudante tem direito aos lanches da manhã
(09h15 às 09h30) e da tarde (15h30 às 15h45) e ao
almoço (servido a partir das 12h). Aquele que não
desejar fazer as refeições no IFC deverá comunicar
o Refeitório (andar térreo), com pelo menos um dia
de antecedência, para que não haja desperdício de
alimentos.

UNIFORME
O uso é obrigatório e deverá ser adquirido
diretamente com as empresas Charme Modas ou
Karlu.

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

CALENDÁRIO ESCOLAR
Disponível em:

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

INÍCIO DAS ATIVIDADES LETIVAS: 06/04/2021

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

BOLETIM ESCOLAR

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 em Informatica Integrado ao Ensino Médio
(profissionalizante). Esta e outras informações estão
detalhadas na Organização Didática disponível em:
http://ifc.edu.br/proen/documentos-gerais/

REMATRÍCULA
A rematrícula é automática de um ano para outro.

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

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.

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

ARMÁRIO
Cada estudante tem direito a uma prateleira no armário
do 3º andar. A chave será entregue pela Coordenação
do Curso, no ínicio das aulas

REPROGRAFIA
As fotocópias e impressões são feitas no Setor de
Reprografia (1º andar),

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

http://www.ifc-riodosul.edu.br/
http://www.ifc-riodosul.edu.br/site/secretaria/tecnicos-formularios/
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http://ifc.edu.br/proen/documentos-gerais/
http://estudante.ifc.edu.br/


ESTÁ COM DÚVIDA?
PODE NOS PROCURAR!

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

 

 

 

COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM
INFORMÁTICA PARA INTERNET
informática.tec.riodosul@ifc.edu.br

 

 

 

ATENDIMENTO PEDAGÓGICO
Maria Lenir Stupp

maria.stupp@ifc.edu.br
 

 

 

PSICÓLOGA ESCOLAR
Ana Gabriela B. Lima 

ana.lima@ifc.edu.br
 

 

 
SERVIÇO INTEGRADO DE SUPORTE E

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

 

 

 
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) 3525-8600

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

RUA ABRAHAM LINCOLN, 210 - JARDIM AMÉRICA 
CEP 89160-202 - RIO DO SUL / SC
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