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Querido(a) estudante,

O Serviço Integrado de Suporte e Acompanhamento
Educacional – SISAE, objetiva acolher e assistir o estudante
durante seu ingresso e permanência no Campus.

Organizamos algumas informações que julgamos
necessárias para uma convivência tranquila durante a sua
trajetória escolar no Instituto Federal Catarinense Campus
Avançado Sombrio. Desse modo, leia com atenção esse
manual.

Desejamos a todos um ano cheio de realizações e
sucesso e nos colocamos à disposição dos familiares e/ou
responsáveis.

Seja bem-vindo(a) a nossa Instituição!

Ana Maria de Moraes
Coordenadora do SISAE
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O QUE FAZEMOS

O SISAE tem a competência de dar suporte ao
estudante durante sua permanência no campus, e tem por
objetivo realizar o atendimento integral e interdisciplinar ao/à
estudante, por meio de atendimento educacional/psicológico,
bem como, programas e demais ações voltadas ao sucesso no
processo de ensino e aprendizagem, o bem-estar, a
permanência e o êxito estudantil. É responsável, também, pelo
cumprimento das normas, orientações e procedimentos de boa
convivência e respeito relacionados ao/à estudante. Nossa
equipe conta com a colaboração de Psicóloga escolar,
Orientadora Educacional, Assistente Social e Assistente de
Alunos.

ORIENTAÇÕES GERAIS

Vamos explicar um pouco sobre o funcionamento da
nossa instituição:

* Atendimento Educacional Especializado (AEE): é o setor
que visa garantir o pleno acesso e a participação dos estudantes
nas atividades pedagógicas, por meio do atendimento às
necessidades específicas apresentadas, a ser realizado em
articulação com as demais políticas públicas, quando
necessário.
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* PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (PAE): O
IFC possui editais para auxílio financeiro para estudantes em
situação de vulnerabilidade socioeconômica (caso sua renda
familiar per capita seja inferior a 1 e meio salário mínimo -
considerada a renda bruta). O edital é lançado no site e
amplamente divulgado na Instituição. Fique atento e se
inscreva!

* REGULAMENTO DE CONDUTA DISCENTE DO IFC:
dentro da nossa instituição, possuímos um documento
norteador com todos os direitos e deveres dos estudantes, nele
está explícito como funcionam as normas e os procedimentos
adotados. É de responsabilidade dos estudantes e responsáveis
tomar ciência sobre este, para assim garantir uma convivência
harmoniosa no Campus. O regulamento está disponível em
nosso site, no seguinte endereço eletrônico:
http//:www.ifc.sombrio.edu.br > Alunos > RESOLUÇÃO Nº
005 – CONSUPER/2017

- Medidas educativas e a resolução alternativa de conflitos:
Mediante o registro do ato de indisciplina ou infração, o
estudante e responsável legal serão informados, o fato
apurado e analisado. Como encaminhamentos, temos:
orientações educativas, acordos, ou ainda abertura de processo
disciplinar discente, que pode resultar em: advertência verbal,
realização de mediação pedagógica, suspensão da frequência às
atividades curriculares, transferência compulsória e até o
desligamento da Instituição ou arquivamento da denúncia,
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conforme o caso. Detalhes do funcionamento destas situações
são encontradas no regulamento citado.
-Ficha do discente: No SISAE, todos os estudantes possuem
uma ficha de acompanhamento individual, onde são anotadas
as observações e as ocorrências encaminhadas.

* UNIFORME: o uso de uniforme é obrigatório, conforme
consta em nosso regulamento de conduta discente. Ele nos
auxilia para que se possam identificar visualmente os
estudantes, facilitando a segurança dos mesmos. O uniforme
deve ser usado no ambiente escolar, mesmo em horário extra
turno e sempre que o aluno estiver representando o Campus
(saídas e visitas técnicas). Compõem o uniforme escolar:

Parte superior - Camiseta (uso obrigatório) e
preferencialmente moletom/jaqueta conforme modelo no site;
Parte inferior - bermuda ou calça nas cores pretas e azul escuro
(inclusive jeans).

* REFEIÇÕES:

Lanche: Atualmente a instituição oferta dois lanches semanais,
nas terças e quintas-feiras, no período do intervalo da manhã.

Almoço: Não oferecemos almoço, aos estudantes que queiram
trazê-lo, dispomos de sala de convivência com geladeira e
microondas para armazenar e aquecer os alimentos.

No intervalo do almoço a portaria fica aberta, desta forma,
todos os estudantes têm livre acesso à saída e entrada no
campus.
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*OBJETOS PESSOAIS: É de responsabilidade do estudante o
zelo e cuidado com seus objetos pessoais, de valor e materiais
escolares. A instituição não se responsabiliza por livros,
equipamentos ou quaisquer objetos trazidos pelos discentes.
Dispomos de armários para guardar os pertences.

*ARMÁRIO: O estudante poderá solicitar ao SISAE um
armário para guardar seus pertences. Para tanto, deverá trazer
um cadeado de 20mm. Importante:
-Troca de armário só deverá ocorrer com a autorização do
SISAE.
-Não deverão ser colocados adesivos nos patrimônios da
Instituição. Atentar-se ao artigo 21 inciso XXIV do
regulamento de Conduta Discente.

* CONTATO DOS ESTUDANTES/RESPONSÁVEIS:
Procurar sempre manter endereço de e-mail e telefones
atualizados, pois todos os acontecimentos que mereçam uma
comunicação aos familiares e responsáveis, serão feitos por
estes canais.

* AUSENTAR-SE DA INSTITUIÇÃO :

1- Caso eu precise sair da instituição, sem a presença do
meu responsável em horário de aula, para ir à médicos,
dentista ou quaisquer outros motivos, como proceder? O
estudante deverá trazer e entregar no SISAE uma declaração
escrita pelo responsável, contendo nome completo de quem
está autorizando, do estudante, turma, data e hora da saída,
telefone para contato e assinatura, que está ciente das faltas do
discente (caso precise, tem um modelo de autorização de saída
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no site www.ifc.sombrio.edu.br - aba alunos). Posteriormente,
Declarações e atestados devem ser entregues na secretaria.

Situações excepcionais, poderão ser liberadas
preferencialmente por mensagem de voz através do whatsapp
do SISAE.

Obs: Ausentar-se da Instituição sem autorização do SISAE é
um ato de indisciplina de média gravidade, conforme prevê o
regulamento.

Mesmo os discentes com autorização dos responsáveis não
poderão sair da Instituição nos horários de intervalo da
manhã e tarde.

2- Caso minha aula tenha terminado antes do horário de
abertura da portaria e eu queira ir para casa, como
proceder? Solicitar ao responsável que entre em contato com o
SISAE por telefone ou preferencialmente mensagem de voz
através do whatsapp, ou ainda, caso o responsável não queira
realizar a ligação, também é possível que venha até o SISAE
em momento oportuno e deixe um termo assinado para tais
situações.

HORÁRIO DA PORTARIA:

Abre às 7h30min e fecha às 8h15min;

Aberta das 11h30min até  às 13h30min

Abre às 16h40min .

OBS: Estes horários poderão sofrer alterações
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- Se eu ficar doente na escola? Você deve procurar o SISAE.
Caso esteja impossibilitado, solicite a um colega que
comunique o SISAE para ir até você. Havendo necessidade, o
SISAE entrará em contato com os seus responsáveis, para
buscá-lo na Instituição.

* TRANSPORTE: Com relação aos transportes públicos, as
informações são obtidas diretamente com as prefeituras dos
respectivos municípios.

* COORDENAÇÃO DE CURSO: Seu curso possui um
coordenador, as dúvidas que você tiver relacionadas ao ensino
(horário das aulas, componentes curriculares, avaliações,
atendimento individual, recuperação paralela, entre outros),
poderão ser sanadas, diretamente, com o mesmo. Contatos:

Curso Técnico Integrado em Informática para Internet:

informatica.tec.sombrio@ifc.edu.br

Curso Técnico Integrado em Hospedagem:

hospedagem.tec.sombrio@ifc.edu.br

* FALTAS E PERDA DE AVALIAÇÕES: Devem ser
justificadas (atestados, declarações, etc) na secretaria (RACI)
do campus em até 72 horas, maiores informações sobre
atestados estão disponíveis no site do campus.

* SIGAA - Nosso sistema oficial de registro acadêmico é feito
através de uma plataforma chamada SIGAA (sistema integrado
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de gestão e atividades acadêmicas), ali estão todas as
informações relativas à vida acadêmica do discente. Além dos
discentes, os familiares também deverão realizar seu cadastro
e, assim, poderão acompanhar as notas, faltas e outras
informações relacionadas à vida escolar dos estudantes.

* REUNIÃO DE PAIS - Momento para compartilhar
informações e tirar possíveis dúvidas que possam surgir. Este
primeiro momento está previsto para a primeira semana de aula
(entre os dias 06 à 09/02/23), data e horário serão informados
posteriormente ou estarão disponíveis em nosso site.
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EQUIPE SISAE

Ana Maria de Moraes - coordenadora e

Pedagoga/Orientadora Educacional - ana.moraes@ifc.edu.br

Andreia da Silva Bez

Psicóloga Escolar - andreia.bez@ifc.edu.br

Eliane Inácio Trajano

Assistente de alunos - eliane.trajano@ifc.edu.br

Gerusa da Rosa Bez de Souza

Assistente de alunos - gerusa.souza@ifc.edu.br

Olívia Caroline Ventura da S. Trajano

Assistente de alunos -  olivia.trajano@ifc.edu.br

Rose Mara dos Santos Colombara da Silva

Assistente de alunos - rose.santos@ifc.edu.br

Vanessa Dias Espíndola

Assistente social - vanessa.espindola@ifc.edu.br

Contatos SISAE:

sisae.sombrio@ifc.edu.br

Telefone/Whatsapp: (48) 3533-6870
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IFC Campus Avançado Sombrio

Av. Prefeito Francisco Lummertz Jr, 931
Bairro Januária – Sombrio/SC

CEP: 88960-000
Fone (48) 3533 4001

http//:www.sombrio.ifc.edu.br


