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Nº

Sigla

Significado

01 CA

Centro Acadêmico
Entidade que representa todos os estudantes de um curso superior. Exemplos:
CA Alimentos, CA Agronomia.
(http://www.une.org.br/2012/11/saiba-como-formar-um-centro-academico-emsua-universidade/).

02 CAPES

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior
(http://www.capes.gov.br/).

03 CDP

Colegiado de Desenvolvimento de Pessoas
Órgão de caráter normativo e consultivo que subsidia a Reitoria nos
encaminhamentos das políticas de pessoal (trabalhadores). Tem o objetivo de
propôr diretrizes, políticas e normas internas para a gestão de pessoas do IFSC
e de ser a primeira instância de recurso de processos analisados pela Diretoria
de Gestão de Pessoas. Composto por representantes da CIS e da CPPD (ver).
(http://www.ifsc.edu.br/menu-institucional/colegiado).

04 CEPE

Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão
Órgão normativo e consultivo que trata de políticas educacionais, de pesquisa
e de extensão do IFSC. É formado por representantes dos professores e dos
técnicos administrativos, além de pró-reitores relacionados.
(http://www.ifsc.edu.br/menu-institucional/colegiado).

05 CERFEAD

Centro de Referência em Formação e EaD
Implementa e consolida a política de formação do IFSC, inclusive oferecendo
cursos para servidores.
(http://www.ifsc.edu.br/ensino/menu-cfead).

06 CERTIFIC

Programa de Certificação Profissional e Formação Inicial e Continuada
Reconhece os saberes de profissionais que atuam no mercado em diversas
profissões mas não tiveram uma educação formal na área.
(http://www.ifsc.edu.br/ensino/certific).

07 CGP

Coordenação de Gestão de Pessoas

08 CIS

Comissão Interna de Supervisão
Acompanha, orienta, fiscaliza e avalia, no âmbito da respectiva Instituição
Federal de Ensino, a implementação do Plano de Carreira dos Cargos TécnicoAdministrativos em Educação (PCCTAE).
(http://eleicoes.ifsc.edu.br/colegiado-de-desenvolvimento-de-pessoas/)

09 CNPq

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(http://www.cnpq.br/).
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10 CODIR

Colégio de Dirigentes
Órgão normativo e consultivo formado pelo reitor e pelos pró-reitores e
diretores-gerais de campi. Trata de matéria administrativa, econômica,
orçamentária e financeira e sobre relações sociais, de trabalho e de vivência.
(http://www.ifsc.edu.br/menu-institucional/colegiado).

Órgão consultivo e normativo no âmbito do câmpus composto por
representantes eleitos pelos grupos integrantes da comunidade acadêmica e
Colegiado do
11
externa. Suas atas e outras informações referentes ao câmpus podem ser
Câmpus
encontradas no endereço abaixo.
(http://sistemas.smo.ifsc.edu.br/)

12 CONIF

Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica
Instância de discussão, proposição e promoção de políticas de
desenvolvimento da formação profissional e tecnológica, pesquisa e inovação.
(http://portal.conif.org.br/institucional/o-conif.html).

13 CONSUP

Conselho Superior
Órgão deliberativo e consultivo máximo do IFSC. É composto por integrantes
da comunidade interna (alunos, professores, técnicos administrativos e
diretores-gerais de campi), eleitos por seus pares, e de segmentos ligados à
educação profissional e tecnológica.
(http://www.ifsc.edu.br/menu-institucional/colegiado).

14 CPA

Comissão Própria de Avaliação
Elabora e executa o projeto de autoavaliação institucional e encaminha parecer
para tomadas de decisões. Cada câmpus possui sua CPA Local.
(http://www.ifsc.edu.br/menu-institucional/comissoes).

15 CPPD

Comissão Permanente de Pessoal Docente
Presta assessoria ao colegiado competente ou dirigente máximo na instituição
de ensino, para formulação e acompanhamento da execução de vários aspectos
da política de pessoal docente.
(http://eleicoes.ifsc.edu.br/colegiado-de-desenvolvimento-de-pessoas/)

16 DA

Diretório Acadêmico
Representa e congrega estudantes de vários cursos.
(http://www.une.org.br/2012/11/saiba-como-formar-um-centro-academico-emsua-universidade/).

17 DAM

Departamento de Administração

18 DEPE

Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão

19 DTIC

Diretoria de Tecnologias da Informação e da Comunicação

20 EJA

Educação de Jovens e Adultos
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21 ENEM

Exame Nacional de Ensino Médio
Tem como principais objetivos democratizar as oportunidades de acesso às
vagas federais de ensino superior, possibilitar a mobilidade acadêmica e
induzir a reestruturação dos currículos do ensino médio. O IFSC emite
Certificados de Conclusão do Ensino Médio ou Declarações Parciais de
Proficiência com base nos resultados do ENEM.
(http://portal.inep.gov.br/enem).

22 FIC

Formação Inicial e Continuada
Modalidade de cursos com curta duração.

23

Grêmio
Estudantil

Organização que representa os interesses dos estudantes na escola. Permite
que os alunos discutam, criem e fortaleçam inúmeras possibilidades de ação,
tanto
no
próprio
ambiente
escolar
como
na
comunidade.
É também importante espaço de aprendizagem, cidadania, convivência,
responsabilidade e de luta por direitos.
(http://www.mundojovem.com.br/gremio-estudantil).

24 GT

Grupo de Trabalho
Grupo composto temporariamente para dar maior agilidade à levantamento,
encaminhamento ou acompanhamento de tema específico.

25 JIFSC

Jogos dos Institutos Federais de Santa Catarina
(http://jogos.ifsc.edu.br/).

26 MH

Município de Maravilha

27 MPOG

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Modalidade de cursos que oferece formação profissional e tecnológica a
mulheres de baixa renda, melhorando as condições de vida em que elas e suas
28 Mulheres Mil
famílias vivem. Atualmente, tem como fonte o PRONATEC.
(http://www.ifsc.edu.br/extensao/mulheresmil).
Programa de Extensão do IFSC que oferece formação profissional e
tecnológica a mulheres de baixa renda, melhorando as condições de vida em
29 Mulheres Sim que elas e suas famílias vivem. Teve início em 2014 e surgiu como alternativa
por não exigir escolarização mínima de suas alunas.
(http://www.ifsc.edu.br/menu-mulheres-sim-inicio).

30 NAPNE

Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas
Contribui na implementação de políticas de acesso, permanência e conclusão
com êxito dos alunos com necessidades específicas e de atender esses alunos
bem como aos seus professores. Cada câmpus possui um núcleo.
(http://www.ifsc.edu.br/ensino/napne).

31 PAEVS

Programa de Atendimento ao Estudante em Vulnerabilidade Social
Auxílio financeiro ao estudante com dificuldade de prover as condições
necessárias para a permanência e o êxito durante o percurso escolar.
(http://www.ifsc.edu.br/paevs).
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32 PAT

Plano Anual de Trabalho
Conjunto de ações estratégicas propostas e realizadas pelas áreas do câmpus,
definidas em consenso e seguindo metodologia aplicada pelo IFSC. É
executado ao longo de um ano.
(http://www.ifsc.edu.br/menu-planej-pat2015).

33 PDI

Plano de Desenvolvimento Institucional
Instrumento de planejamento e gestão do IFSC que considera a identidade da
instituição para o estabelecimento de objetivos, metas e estratégias para suas
ações em um horizonte de cinco anos. A comunidade acadêmica participa de
sua elaboração. O PDI atual abrange o período 2015-2019.
(http://pdi.ifsc.edu.br/).

34 PIBIC

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
Existe também o PIBIC-EM, para o Ensino Médio.
(http://www.cnpq.br/web/guest/pibic).

35 PIBID

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência
(http://www.ifsc.edu.br/ensino/menu-ensino-pibid).

36 POCV

Plano de Ofertas, Cursos e Vagas
Previsão planejada de cursos e vagas do IFSC e cada um de seus câmpus,
possibilitando projetar, por exemplo, a necessidade de infraestrutura e
professores. Seus dados podem ser visualizados em uma planilha própria,
também denominada POCV. Integra o PDI.
(http://pdi.ifsc.edu.br/download/plano-de-oferta/).

37 PROEJA

Programa Nacional de Integração Profissional com a Educação Básica na
modalidade de Educação de Jovens e Adultos
Atende à demanda de jovens e adultos por Educação Básica e Profissional.
Vários cursos oferecidos neste câmpus são dessa modalidade.
(http://www.ifsc.edu.br/ensino/proeja).

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
Programa que expande, interioriza e democratiza a oferta de cursos de
educação profissional e tecnológica no país, além de contribuir para a
melhoria da qualidade do ensino médio público. Seus recursos possibilitam
38 PRONATEC
desde o aumento do número de câmpus até o auxílio ao estudante. Vários
cursos do IFSC são ofertados com base nessa fonte de recursos.
(http://pronatecportal.mec.gov.br/).
(http://www.ifsc.edu.br/ensino/pronatec).
39 PSAD

Plano Semestral de Atividade Docente

40 RA

Registro Acadêmico

41 RDP

Regulamento Didático-Pedagógico
(http://www.ifsc.edu.br/menu-institucional/menu-docs-norteadores).
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42

Rede e-Tec
Brasil

Sistema que oferta educação profissional e tecnológica a distância e tem o
propósito de ampliar e democratizar o acesso a cursos técnicos de nível médio,
públicos e gratuitos, em regime de colaboração entre União, estados, Distrito
Federal e municípios. Os cursos são ministrados por instituições públicas.
Atualmente em SMOeste ocorrem os cursos de Espanhol e Inglês.

43 RSAD

Relatório Semestral de Atividade Docente

44 RSC

Reconhecimento de Saberes e Competências
Mecanismo de valorização dos servidores. Utiliza-se da experiência
profissional na área de atuação do servidor para fins de percepção da RT
(retribuição por titulação) compatível com o nível de formação seguinte. Por
exemplo, O servidor com formação em nível de especialização, agregando o
RSC, recebe retribuição equivalente ao nível de mestrado. Atualmente, é
aplicado na carreira docente e está em estudos para a carreira técnicoadministrativa.

45 SEPEI

Seminário de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação
(http://sepei.ifsc.edu.br/).

46 SINASEFE

Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica,
Profissional e Tecnológica
(http://www.sinasefe.org.br/v3/).

47 SiSU

Sistema de Seleção Unificada
Sistema informatizado gerenciado pelo MEC no qual o IFSC e outras
instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos
participantes do ENEM.
(http://www.ifsc.edu.br/ensino/sisu).

48 SMO

Município de São Miguel do Oeste

49 SNCT

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
(http://semana.ifsc.edu.br/).

50 TI

Tecnologias da Informação

51 TIC

Tecnologias da Informação e Comunicação

52 UBES

União Brasileira dos Estudantes Secundaristas
Entidade que representa os estudantes do Ensino Médio brasileiro.
(http://www.ubes.org.br/quem-somos/).

53 UNE

União Nacional dos Estudantes
Entidade que representa os estudantes universitários do Brasil.
(http://www.une.org.br/a-une/).

