
INFORMATIVO - ANO 
LETIVO DE 2021

Estamos felizes em tê-los conosco!

Querido (a) estudante,

Para facilitar a comunicação com você, a 
equipe do IFC-Camboriú preparou este 
informativo que contém orientações 
importantes para o início do ano letivo 
de 2021, que ocorrerá no dia 6 de abril 
de 2021.
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Conheça um pouco sobre o seu curso 
CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA  

INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

http://www.camboriu.ifc.edu.br/cursos-tecnicos/integ
rado-ao-ensino-medio/agropecuaria/

Contato dos professores: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c5xThf3bFO
e-IMVdMiRDY37tlWAT8gnB/edit#gid=1158492379

Os professores do curso TÉCNICO DE AGROPECUÁRIA 
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO definiram utilizar as 
seguintes plataformas para interagir com os 
estudantes: Sigaa e Google Classroom
Uniforme ( somente quando a presencialidade for 
autorizada)
Uniforme de setor: Camiseta azul de setor (uniforme); 
Calça de brim do uniforme; ou Legging de uniforme. 
Bota de borracha cano alto.



Conheça um pouco sobre o seu curso 
CURSO TÉCNICO EM CONTROLE 

AMBIENTAL INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

http://www.camboriu.ifc.edu.br/cursos-tecnicos/integ
rado-ao-ensino-medio/controle-ambiental/

Uniforme específico do curso ( somente quando a 
presencialidade for autorizada) 
Calça comprida e sapato fechado para as aulas de 
laboratório.
Botas para LPPO de Gestão de Resíduos Sólidos e 
Restauração e Recuperação Ambiental. 

Os professores do curso de Controle Ambiental 
decidiram utilizar as seguintes plataformas para 
interagir com os estudantes: SIGAA, Suíte do Google 
(e-mail, meet,drive, classroom,youtube).



Conheça um pouco sobre o seu curso 
CURSO TÉCNICO EM HOSPEDAGEM 

INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

http://www.camboriu.ifc.edu.br/cursos-tecnicos/integ
rado-ao-ensino-medio/hospedagem/

Uniforme específico do curso (somente quando a 
presencialidade for autorizada). 
A apresentação pessoal é fundamental na profissão, 
portanto você fará aulas práticas e visitas técnicas com 
o uniforme técnico, que consiste em um terno preto, 
camisa branca e gravata cinza com a logo do IFC 
(masculino ou feminino).

Obs: Ainda é aceita a gravata verde porque alguns 
alunos “herdam” o uniforme, mas quem compra nova 
agora é só essa cinza.



Conheça um pouco sobre o seu curso 
CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

http://www.camboriu.ifc.edu.br/cursos-tecnicos/integ
rado-ao-ensino-medio/informatica/

Os professores do curso CURSO TÉCNICO EM 
INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO, 
definiram utilizar as seguintes plataformas para 
interagir com os estudantes: SIGAA, Google Classroom.

Material didático: os materiais necessários para as aulas 
são os materiais escolares básicos: cadernos, lápis, 
borracha, caneta etc. Os livros didáticos serão 
ofertados pelo Instituto sem custo para o aluno. Se 
houver necessidade de aquisição de algum material 
específico, o próprio professor pedirá ao aluno e dará 
um prazo para a compra. 



INFORMAÇÕES GERAIS PARA 
TODOS OS CURSOS:

Este sistema permite ao estudante acessar o plano de 
ensino de cada disciplina. Neste plano estão 
discriminadas as atividades propostas pelo professor, 
assim como os links de outras plataformas escolhidas 
pelos professores para facilitar a interação com o 
estudante.
O contato e informações de cada professor Docente 
pode ser encontrado na Turma Virtual > Turma > 
Participante

A Plataforma Padrão do IFC – Camboriú é o SIGAA
(https://sig.ifc.edu.br/sigaa/verTelaLogin.do)

Link do Tutorial do SIGAA-aprenda como acessar em: 
http://ifc.edu.br/proen/cead/



Importante!
Caso você não consiga acessar o SIGAA, porque 
esqueceu sua senha ou outro motivo é só enviar um 
e-mail para o registro acadêmico, explicando o 
problema. E-mail: 
registroacademico.camboriu@ifc.edu.br

Importante 2!
Muitos documentos como histórico escolar e 
declarações de matrícula podem ser obtidos no SIGAA, 
demais necessidades nesse sentido, você também deve 
procurar o registro acadêmico no e-mail acima.

Como será computada a nota e a 
presença do estudante, neste período de 

atividades de ensino remotas?

A presença do estudante será computada por meio da 
realização e postagem das atividades (É muito 
importante que você não deixe acumular, sua 
organização de tempo e espaço para estudos será 
imprescindível). 

A nota do trimestre do estudante será composta por 
meio das atividades entregues 



Agenda da turma

No site da instituição é possível acessar a agenda da 
turma, por meio do link: 
http://www.camboriu.ifc.edu.br/atividades-remotas-c
ovid/. Em seguida clique em sua turma. Acessando a 
agenda, você ficará sabendo as atividades que estão 
programadas.

Observação: Sugere-se que o estudante tenha uma 
conta de e-mail, no Gmail, pois assim a agenda da turma 
poderá ser adicionada a sua agenda Google 
diretamente.

Participe das aulas Síncronas

É muito importante que o estudante participe das aulas 
síncronas propostas, pois é um momento de interação 
entre estudante e professor. Você pode tirar suas 
dúvidas com o professor durante a aula. 



Serviço Integrado de Suporte e 
Acompanhamento Educacional SISAE – 

do IFC – Camboriú 

O SISAE é responsável pelo atendimento integral e 
interdisciplinar ao estudante (acolhimento, auxílios 
estudantis, orientação pedagógica, psicológico, saúde). 
Para todas as ações desenvolvidas e contatos da equipe 
do SISAE o Link é: 
http://www.camboriu.ifc.edu.br/coordenacao-do-servi
co-integrado-de-suporte-e-acompanhamento-educac
ional-sisae/

Normas de Conduta: 

Verifique como você deve proceder no manual de 
conduta 
https://estudante.ifc.edu.br/2017/03/21/regulamento-
de-conduta-discente/
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