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APRESENTAÇÃO

Prezado (a) estudante,

O “Guia dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio no IFS” é produto de uma 
pesquisa desenvolvida no Mestrado Profissional em Educação Profissional,  intitulada “O 
Instituto Federal de Sergipe na perspectiva do Ensino Médio Integrado”.  Tem como objetivo 
contribuir para a ampliação do conhecimento acerca do Instituto Federal de Sergipe (IFS) e 
dos cursos técnicos integrados ofertados por ele. 

Procuramos condensar as informações mais relevantes acerca dos cursos do Ensino 
Médio Integrado (EMI) do IFS, de modo que os estudantes tenham acesso a elas de forma mais 
rápida, em um mesmo espaço. Mas, é importante ressaltar que, em alguns casos, fez-se 
necessário incluir links que irão direcioná-los à página institucional do instituto, em virtude da 
dimensão de informações disponíveis.

O guia funciona como um manual orientativo, que servirá de apoio aos estudantes no mo-
mento da escolha do curso que irá escolher cursar integrado ao ensino médio. Ele 
apresenta informações como: onde cursar, forma de ingresso, requisitos de acesso, carga 
horária, perfil pro-fissional, Projeto Pedagógico do Curso, entre outras.

Por fim, vale lembrá-los que, caso ainda tenham dúvidas a respeito da instituição e/ou dos 
cursos, poderá direcionar-se a um de nossos campi que estão espalhados por todo o estado 
sergipano ou entrar em contato por meio de um de nossos canais de comunicação.
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Sergipe

INSTITUTO
FEDERAL

INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA

Atualmente, temos 38 Institutos Federais 
de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) em todo 
o país, que fazem parte da Rede Federal de Edu-
cação Profissional, Científica e Tecnológica, ins-
tituída pela Lei n. 11.892, de 29 de dezembro de
2008. De acordo com a referida lei, os Institutos
Federais (IFs) são Instituições Federais de Edu-
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Os IF’s foram resultado da transfor-
mação ou integração de unidades 
de ensino federais, que passaram a 
compor uma estrutura multicampi.

CALMA!
Talvez a palavra multicampi seja estra-

nha para você. Deixe-me explicar...
Dizemos que a estrutura dos IF’s é multi-

campi, uma vez que em um mesmo
instituto, temos várias unidades, as quais 

são chamadas de campus.

cação Superior, Básica e Profissional, vinculados 
ao Ministério da Educação. Têm por finalidade a 
oferta da educação pro fissional e tecnológica 
nas diferentes modalidades de ensino. Isso quer 
dizer que, em um mesmo IF pode ser ofertado 
desde o ensino médio até a pós- graduação.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11892.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11892.htm
http://portal.mec.gov.br/rede-federal-inicial/instituicoes
 http://portal.mec.gov.br/rede-federal-inicial/instituicoes
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OBS: A Uned-Lagarto era 
vinculada ao Cefet-SE e 

transformou-se em 
Campus Lagarto com a 
promulgação da Lei n. 

11.892/2008.



9

Sergipe

INSTITUTO
FEDERAL

O INSTITUTO FEDERAL 
DE SERGIPE

A missão do IFS é a promoção da edu-
cação profissional, científica e tecnológica de 
qualidade, em diferentes níveis e modalidades, 
por meio da articulação entre ensino, extensão, 
pesquisa e inovação para formação integral dos 
cidadãos capazes de impulsionar o desenvolvi-
mento socioeconômico e cultural (IFS, 2019a).
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MAPA DO IFS NO TERRITÓRIO SERGIPANO

Níveis de ensino ofertados no Instituto 
Federal de Sergipe

Cursos técnicos de nível médio na modalida-
de integrada, cursos técnicos de nível médio 
na modalidade EJA/PROEJA, cursos técnicos 
de nível médio na modalidade subsequente, 
cursos superiores de tecnologia, cursos de li-
cenciatura, cursos de bacharelado, cursos de 
pós-graduação.

Clique aqui e 
conheça um pouco 
mais sobre o IFS

Clique em (CTRL) 
cada IFs para 
conhecê-lo um 
pouco mais.

IMPORTANTE!
O ensino no IFS é ofertado de forma 

gratuita a toda a comunidade.

http://www.ifs.edu.br/images/prodin/2019/CS_31_-_Aprova_o_Plano_de_Desenvolvimento_Institucional_-_PDI_2020-2024.pdf
https://youtu.be/vPYvaMDXLvg
http://www.ifs.edu.br/poco-redondo
http://www.ifs.edu.br/gloria
http://www.ifs.edu.br/propria
http://www.ifs.edu.br/itabaiana
http://www.ifs.edu.br/lagarto
http://www.ifs.edu.br/tobias-barreto
http://www.ifs.edu.br/estancia
http://www.ifs.edu.br/estancia
http://www.ifs.edu.br/socorro
http://www.ifs.edu.br/aracaju
http://www.ifs.edu.br/aracaju
http://www.ifs.edu.br/reitoria
http://www.ifs.edu.br/sao-cristovao
http://www.ifs.edu.br/sao-cristovao
http://www.ifs.edu.br/socorro
http://www.ifs.edu.br/tobias-barreto
http://www.ifs.edu.br/lagarto
http://www.ifs.edu.br/itabaiana
http://www.ifs.edu.br/propria
http://www.ifs.edu.br/gloria
http://www.ifs.edu.br/poco-redondo
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PROCESSO SELETIVO

Pré-requisitos para ingressar 
nos cursos do IFS:

•	 Cursos	 Técnicos	 Integrados	 - ter concluído o 
Ensino Fundamental até a data de matrícula.

•	 Cursos	Técnicos	Subsequentes	- ter concluído o 
Ensino Médio até a data da matrícula.

•	 Cursos	de	Nível	Superior	(Graduação,	Tecnólogo	e	
Licenciaturas) - ter concluído o ensino Médio.

Distribuição das vagas do 
processo seletivo

A Lei N° 12.711, DE 29 DE AGOSTO DE 2012 
estabelece que:

Art. 4° As instituições federais de ensino técnico de ní-
vel médio reservarão, em cada  concurso seletivo para 
ingresso em cada curso, por turno, no mínimo 50% 
(cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes 
que cursaram integralmente o ensino fundamental em 
escolas públicas.
Parágrafo único. No preenchimento das vagas de que 
trata o caput deste artigo, 50% (cinquenta por cento) 
deverão ser reservados aos estudantes oriundos de fa-
mílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo 
(um salário-mínimo e meio) per capita.
Art. 5° Em cada instituição federal de ensino técnico de 
nível médio, as vagas de que trata o art. 4° desta Lei se-
rão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados 
pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiên-
cia, nos termos da legislação, em proporção ao total de 
vagas no mínimo igual à proporção respectiva de pre-
tos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência na po-
pulação da unidade da Federação onde está instalada a 
instituição, segundo o último censo do IBGE.  

Fique atento às informações 
constantes no edital para o qual você 
está concorrendo pleiteando a vaga. 
Clique	(ctrl)	na	imagem, para conferir 
as informações dos editais abertos.

ATENÇÃO!!!
Antes da inscrição, leia atentamente o edital do processo 
seletivo, principalmente, em relação ao grupo no qual irá 
se candidatar.

GRUPO	A – Ampla Concorrência: destinadas aos 
candidatos que não atendam à ação afirmativa, ou que 
não optem por participar do sistema de reserva de vagas. 
GRUPO	B	– Serão destinadas aos Candidatos que tenham 
cursado integralmente o Ensino Fundamental em escola 
pública com renda familiar per capita menor ou igual a 1,5 
salários mínimos de qualquer grupo étnico racial ou não 
declarado etnicamente. 
GRUPO	C – Serão destinadas aos Candidatos que tenham 
cursado integralmente o Ensino Fundamental em escola 
pública com renda familiar per capita maior do que 1,5 
salários mínimos de qualquer grupo étnico racial ou não 
declarado etnicamente.

LEMBRE-SE!
Após a aprovação você deverá dirigir-se 
à Coordenadoria de Registro Escolar 
do campus para o qual pleiteou a vaga, 
nos dias e horários informados no edital, 
munidos da documentação exigida para 
o grupo que você escolheu.

Fique ligado!
Estudantes que pleitearam as vagas na residência 
estudantil do Campus São Cristóvão
No Regulamento da Organização Didática do IFS, você irá 
encontrar informações importantes acerca dos horários 
de acesso às dependências da residência estudantil; da 
permanência em finais de semana, feriados e outros; 
dos horários e utilização dos espaços e os deveres dos 
residentes e semiresidentes.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm
http://www.ifs.edu.br/seletivo
http://Regulamento da Organização Didática do IFS
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Siga-nos nas redes sociais

/ifsergipetv

@ifsergipe_oficial//institutofederaldesergipe

soundcloud.com/user-510841414

issuu.com/institutofederaldesergipe flickr.com/photos/158319695@N08/
albums
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https://www.youtube.com/c/ifsergipetv
https://www.instagram.com/ifsergipe_oficial/
https://www.facebook.com/institutofederaldesergipe
https://soundcloud.com/user-510841414
https://issuu.com/institutofederaldesergipe
https://www.flickr.com/photos/158319695@N08/albums
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COORDENADORIA DE 
REGISTRO ESCOLAR

Em cada campus, você encontrará uma 
Coordenadoria de Registro Escolar (CRE). Esse 
setor é responsável pelo processamento de 
todas as atividades relativas à vida escolar 
dos alunos, do seu ingresso no curso até a 
con-clusão deste.

MATRÍCULAS
De acordo com a ROD, a matrícula deverá 

ser efetuada pelo estudante ou seu procurador 
legalmente constituído.  Caso o estudante seja 
menor de dezoito anos, a matrícula deverá 
ser efetuada pelos pais ou por representante 
legal. 

Observação: Quando a matrícula for 
realiza-da por procurador, este deverá apresentar 
a procu-ração autenticada em cartório e o seu 
documento de identidade, com foto recente (IFS, 
2016b).

ATENÇÃO!

Para cada tipo de requerimento, existe um 
tipo de documentação necessária, pro-
cedimentos e prazo para conclusão. Para 
maiores informações, dirija-se à Coordena-
doria de Registro Escolar do Campus

É neste setor que você fará seu pedido de 
matrícula, renovação de matrícula, trancamento, 
justificativa de faltas, afastamentos, revisão de 
notas, histórico, segunda chamada, pedido de 
declarações, mudança de estrutura curricular, 
certificados, diplomas, entre outros.

http://www.ifs.edu.br/proen/images/Documentos/2016/CS_35_-_Aprova_a_reformula%C3%A7%C3%A3o_do_regulamento_da_Organiza%C3%A7%C3%A3o_Did%C3%A1tica.pdf
http://www.ifs.edu.br/proen/images/Documentos/2016/CS_35_-_Aprova_a_reformula%C3%A7%C3%A3o_do_regulamento_da_Organiza%C3%A7%C3%A3o_Did%C3%A1tica.pdf
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ASSISTÊNCIA 
ESTUDANTIL DO IFS

“A Política de Assistência Estudantil (PAE), 
executada no Instituto Federal de Sergipe 
(IFS), tem como finalidade atender a todos 
os estudantes regularmente matriculados, 
independentemente de sua situação socio-
econômica, visando a ampliar as condições 
de permanência e êxito no processo edu-
cativo. Ressalta-se que as ações e serviços 
que demandarem repasses financeiros aos 
estudantes por meio de auxílios e/ou bolsas 
serão destinadas, prioritariamente, para 
atender às necessidades do corpo estudan-
til cuja renda familiar per capita seja de até 
um salário mínimo e meio vigente, confor-
me preceitua as diretrizes contidas no PNA-
ES. Efetiva-se por meio do Programa de As-
sistência e Acompanhamento ao Educando 
do IFS” (PRAAE/IFS) (IFS, 2017b, p. 12)

SAIBA	MAIS
Existe uma Coordenação de Assistên-
cia Estudantil (CAE) em cada campus, 
responsável por desenvolver os projetos 
e ações do PRAAE. Além disso, para ter 
acesso aos normativos, editais e infor-
mações, você poderá acessar: 
http://www.ifs.edu.br/reitoria/diretorias/
diae/cae

O IFS promove a assistência ao educan-
do, não apenas financeiramente, como também, 
voltada ao atendimento biopsicossocial e peda-
gógico, através de uma equipe interdisciplinar. 
(IFS, 2017b)

Profissionais que contribuem para 
o desenvolvimento da PAE no IFS

Assistentes sociais, educadores 
físicos, enfermeiros, médicos, nutricionistas, 
fisiotera-peutas, odontólogos, pedagogos, 
psicólogos, assistentes de aluno, técnicos em 
assuntos edu-cacionais, revisores braille, 
transcritores braille, intérpretes de libras, 
assistentes/auxiliares em administração, 
licenciados e outras áreas correlatas. 

Tipos de ações do PRAAE do IFS 
(IFS, 2017b):
• Ações Universais – o estudante para 

ser beneficiado independe da situação 
de vulnerabilidade

• Ações Específicas – para que o estudante 
possa ser beneficiado com auxílios ou bol-
sas desses tipos de ações, faz-se neces-
sário participar de uma seleção, realizada 
através de editais que são publicados no 
site do IFS. Será feita uma análise da vul-
nerabilidade econômica dos participantes, 
observando-se os fatores econômicos, so-
ciais e culturais da vida do estudante. 

http://www.ifs.edu.br/sobre-o-praae
http://www.ifs.edu.br/images/arquivos/Diae/CS_37_-_Aprova_a_Pol%C3%ADtica_de_Assistencia_Estudantil_do_IFS__com_Normas_Anexas.pdf
http://www.ifs.edu.br/reitoria/diretorias/diae/cae
http://www.ifs.edu.br/reitoria/diretorias/diae/cae
http://www.ifs.edu.br/images/arquivos/Diae/CS_37_-_Aprova_a_Pol%C3%ADtica_de_Assistencia_Estudantil_do_IFS__com_Normas_Anexas.pdf
http://www.ifs.edu.br/images/arquivos/Diae/CS_37_-_Aprova_a_Pol%C3%ADtica_de_Assistencia_Estudantil_do_IFS__com_Normas_Anexas.pdf
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ASSISTÊNCIA 
ESTUDANTIL DO IFS
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Clique (CTRL) na imagem e conheça 
o Programa de Assistência e 

Acompanhamento ao Educando

Tipos de auxílio e Bolsas 
do PRAAE do IFS que são 
ofertados:

Dependentemente da situação de 
vulnerabilidade (IFS, 2017a): 

• Auxílios Material e Fardamento: conce-
de materiais didáticos e/ou técnicos

• Auxílio Residência: concede parcelas fi-
nanceiras aos estudantes que sejam pro-
cedentes de cidades diversas da localiza-
ção do campus, com o objetivo de auxiliar 
nas despesas com aluguel de residência

• Auxílio Permanência: concede parcelas 
financeiras ao estudante para auxiliar com 
as despesas relativas à educação como 
alimentação, transporte, creche, impres-
são e fotocópia, dentre outras despesas 
para sua permanência na instituição.

• Auxílio PROEJA: concede parcelas fi-
nanceiras aos estudantes da modalidade 
Educação de Jovens e Adultos.

• Bolsa Trainee: concede parcelas finan-
ceiras aos estudantes que desenvolvam 
atividades ligadas à área técnica do seu 
curso no IFS.

• Serviço Refeitório: concede refeição diá-
ria (almoço ou jantar).

Independentemente da 
vulnerabilidade econômica

• Auxilio evento: concede uma ajuda de 
custo ao estudante para participação 
em eventos acadêmicos, culturais e es-
portivos. O auxílio evento pode ser soli-
citado por meio das coordenadorias de 
curso, de acordo com a disponibilidade 
orçamentária.

• Bolsa Monitoria do Ensino Técnico de 
Nível Médio: concede uma bolsa aos es-
tudantes participantes do Programa de 
Monitoria selecionados por meio de edital 
específico.

http://www.ifs.edu.br/sobre-o-praae
http://www.ifs.edu.br/images/Hotsites/cae/2-imagens/PRAAE_logo.png
http://www.ifs.edu.br/images/Hotsites/diae/Documentos/Normas_regulamentos/1_Norma_Regulamentadora_dos_Auxilios_e_Bolsas.pdf
http://www.ifs.edu.br/images/Hotsites/diae/Documentos/Normas_regulamentos/4_Norma_Concessao_Auxilio_Financeiro_p_participacao_em_Eventos.pdf
http://www.ifs.edu.br/images/Hotsites/diae/Documentos/Normas_regulamentos/9_Norma_Concessao_de_Bolsa_Monitoria_Ens_Tecnico.pdf
http://www.ifs.edu.br/images/Hotsites/diae/Documentos/Normas_regulamentos/9_Norma_Concessao_de_Bolsa_Monitoria_Ens_Tecnico.pdf
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SETOR DE BIBLIOTECAS

“A Diretoria Geral de Bibliotecas - DGB carac-
teriza-se por sua visão e missão pautadas 
em promover o acesso, a disseminação, o 
uso e o intercâmbio da informação por meio 
das atividades pertinentes ao ensino, pes-
quisa, extensão e inovação com serviços in-
tegrados, padronizados e atualizados, dire-
cionados às comunidades interna e externa” 
(IFS, 2018, p. 04)

A Biblioteca do IFS oferece alguns 
serviços, como:

Repositório Institucional do IFS (RIFS)

- Armazena, preserva, divulga e dá acesso à 
produção científica e acadêmica do IFS.

Biblioteca Virtual Universitária (BVU) 
-PEARSON
Possui um acervo de livros digitais de mais de 
25 editoras.

Periódicos Capes
Trata-se de uma biblioteca virtual que dispo-
nibiliza o melhor da produção científica inter-
nacional, contendo textos completos, bases 
referenciais, livros, entre outros.

Pergamum
Espaço digital por meio do qual o estudante  
pode consultar o acervo disponível, solicitar 
reserva, renovações do material constante nas 
bibliotecas do IFS, entre outros.

Fo
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e: 
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m

Como é composto o acervo de 
Bibliotecas do IFS?
• Acervo Geral - Livros

• Acervo Digital - Artigos, apostilas em PDF

• Multimeios - CD’s, DVD’s e audiolivros

• Obras de Referência - Dicionários, dis-
sertações, enciclopédias, entre outros

SAIBA	MAIS
• Conheça a equipe do setor de Bi-

bliotecas de cada campus, bem 
como os horários de atendimen-
to no link: http://www.ifs.edu.br/
bibliotecas/bibliotecas-campus 

• Conheça as orientações para pes-
quisa em base de dados, através 
do link: http://www.ifs.edu.br/
servicos-biblioteca/biblioteca-vir-
tual/orientacoes-para-pesquisa-
-em-bases-de-dados

Clique aqui e descubra como consultar 
os materiais disponíveis nas Bibliotecas, 

utilizando o Pergamum.

https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/
https://plataforma.bvirtual.com.br/Account/Login?redirectUrl=%2F
https://plataforma.bvirtual.com.br/Account/Login?redirectUrl=%2F
http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://pergamum.ifs.edu.br/pergamum/biblioteca/
http://www.ifs.edu.br/bibliotecas/bibliotecas-campus
http://www.ifs.edu.br/bibliotecas/bibliotecas-campus
http://www.ifs.edu.br/servicos-biblioteca/biblioteca-virtual/orientacoes-para-pesquisa-em-bases-de-dados
http://www.ifs.edu.br/servicos-biblioteca/biblioteca-virtual/orientacoes-para-pesquisa-em-bases-de-dados
http://www.ifs.edu.br/servicos-biblioteca/biblioteca-virtual/orientacoes-para-pesquisa-em-bases-de-dados
http://www.ifs.edu.br/servicos-biblioteca/biblioteca-virtual/orientacoes-para-pesquisa-em-bases-de-dados
https://youtu.be/kMafU8PD3zI
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CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS 
AO ENSINO MÉDIO

“Os currículos dos Cursos Técnicos integra-
dos ao Ensino Médio têm como pressupos-
to a formação	integral do profissional, su-
perando a segmentação e a desarticulação 
entre formação geral e formação profissio-
nal. Partem da compreensão de que a edu-
cação é o exercício de prática social trans-
formadora e de que a função deste Instituto 
é promover uma educação que integre os 
saberes científicos, tecnológicos e huma-
nistas, visando à formação de um cidadão 
crítico, reflexivo, competente tecnicamente 
e comprometido com as transformações 
sociais, políticas e culturais e em condi-
ções de se inserir de forma satisfatória no 
mundo do trabalho” (IFS, 2019a, p. 102)

“Estes cursos conduzem os alunos à for-
mação profissional técnica de nível médio em 
articulação à última etapa da Educação Básica. 
Os cursos são organizados por eixos tecnológi-
cos, conforme o Catálogo Nacional de Cursos 
Técnicos” (IFS, 2019a, p. 102).

“A proposta curricular está organizada em 
três séries anuais e é composta por conhecimen-
tos que integram os núcleos tecnológico, básico 
e politécnico e que se articulam considerando 
as dimensões fundamentais do currículo, sendo 
elas a ciência, a cultura, o trabalho e a tecnologia, 
buscando desenvolver as competências profis-
sionais previstas no Catálogo Nacional dos Cur-
sos Técnicos, atender as finalidades do Ensino 
Médio, previstas no Art. 35 da LDB 9394/96, e 
também as prerrogativas do Art.14 da Resolução 
CNE nº06/2012” (IFS, 2020, p. 09). 
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http://www.ifs.edu.br/images/prodin/2019/CS_31_-_Aprova_o_Plano_de_Desenvolvimento_Institucional_-_PDI_2020-2024.pdf
http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2017-pdf/77451-cnct-3a-edicao-pdf-1/file
http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2017-pdf/77451-cnct-3a-edicao-pdf-1/file
http://www.ifs.edu.br/images/prodin/2019/CS_31_-_Aprova_o_Plano_de_Desenvolvimento_Institucional_-_PDI_2020-2024.pdf
http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2017-pdf/77451-cnct-3a-edicao-pdf-1/file
http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2017-pdf/77451-cnct-3a-edicao-pdf-1/file
http://www.ifs.edu.br/images/arquivos/Proen/Projeto_Pedagogico_Curso/Lagarto/03.2020_-_Aprova_Ad_referendum_o_PPC_tcnico_integrado_em_eletromecnica_campus_.pdf
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CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS 
AO ENSINO MÉDIO

NÚCLEO 
BÁSICO

NÚCLEO 
POLITÉCNICO

NÚCLEO
TECNOLÓGICO

CURSO    
INTEGRADO

“O Núcleo	 Básico é constituí-
do essencialmente a partir dos 
conhecimentos e habilidades 
nas áreas de Linguagens, Códi-
gos suas Tecnologias, Ciências 
Humanas e suas Tecnologias, 
Matemática e suas Tecnologias 
e Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias, que têm por objetivo 
desenvolver o raciocínio lógico, 
a argumentação, a capacidade 
reflexiva, a autonomia intelectual, 
contribuindo na constituição de 
sujeitos pensantes, capazes de 
dialogar com os diferentes con-
ceitos” (IFS, 2020, p. 10).

“O Núcleo	Tecnológico é carac-
terizado por ser um espaço da 
organização curricular ao qual 
se destinam as disciplinas que 
tratam dos conhecimentos e ha-
bilidades inerentes à educação 
técnica e que possuem maior 
ênfase tecnológica e menor área 
de integração com as demais 
disciplinas do curso em relação 
ao perfil profissional do egres-
so. Constitui-se, basicamente, a 
partir das disciplinas específicas 
da formação técnica, identifica-
das a partir do perfil do egresso 
que instrumentalizam: domínios 
intelectuais das tecnologias per-
tinentes ao eixo tecnológico do 
curso; fundamentos instrumen-
tais de cada habilitação; e fun-
damentos que contemplam as 
atribuições funcionais previstas 
nas legislações específicas refe-
rentes à formação profissional” 
(IFS, 2020, p. 10)

‘O Núcleo	Politécnico é caracterizado por ser um espaço da 
organização curricular ao qual se destinam as disciplinas que 
tratam dos conhecimentos e habilidades inerentes à educa-
ção básica e técnica, que possuem maior área de integração 
com as demais disciplinas do curso em relação ao perfil do 
egresso, bem como as formas de integração. O Núcleo Poli-
técnico é o espaço onde se garantem, concretamente, conte-
údos, formas e métodos responsáveis por promover, durante 
todo o itinerário formativo, a politécnica, a formação integral, 
unilateral, a interdisplinariedade. Tem o objetivo de ser o elo 
comum entre o Núcleo Tecnológico e o Núcleo Básico, criando 
espaços contínuos durante o itinerário formativo para garantir 
meios de realização da politécnica” (IFS, 2020, p. 10).

http://www.ifs.edu.br/images/arquivos/Proen/Projeto_Pedagogico_Curso/Lagarto/03.2020_-_Aprova_Ad_referendum_o_PPC_tcnico_integrado_em_eletromecnica_campus_.pdf
http://www.ifs.edu.br/images/arquivos/Proen/Projeto_Pedagogico_Curso/Lagarto/03.2020_-_Aprova_Ad_referendum_o_PPC_tcnico_integrado_em_eletromecnica_campus_.pdf
http://www.ifs.edu.br/images/arquivos/Proen/Projeto_Pedagogico_Curso/Lagarto/03.2020_-_Aprova_Ad_referendum_o_PPC_tcnico_integrado_em_eletromecnica_campus_.pdf
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CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS 
AO ENSINO MÉDIO

Turno: Diurno

Duração: 3 anos

Forma de ingresso: Através de Processo Seletivo regulado por edital próprio. Para participar da 
seleção, o candidato deverá ter concluído o Ensino Fundamental ou equivalente. Para 
maiores informações acerca do processo seletivo, acesse: http://www.ifs.edu.br/editais-
processo-seletivo/editais-processo-seletivo-2.

Certificado de Conclusão: Após a conclusão de todas as disciplinas e atividades previstas no 
Projeto Pedagógico do Curso, o aluno poderá receber o seu certificado de conclusão

Critérios de Avaliação: Para avaliação do desempenho do estudante será utilizado como base 
os termos da organização didática do IFS. Para isso, será verificado o desenvolvimentos dos 
saberes teóricos e práticos construídos no decorrer do processo de aprendizagem, assegurando 
a adapta-ção curricular, quando necessária, para aqueles estudantes com necessidades 
específicas.

Instalações e equipamentos: de acordo com a disponibilidade institucional, serão disponibiliza-
dos materiais, equipamentos e instalações do instituto necessários para atender as exigências 
de cada curso, conforme previsto em cada Projeto Pedagógico de Curso (PPC).

Matriz Curricular: “as matrizes curriculares refletem as demandas socioantropológicas, 
psicológi-cas, epistemológicas e pedagógicas de cada um dos respectivos cursos bem como o 
delineamen-to do campo de conhecimentos necessários à atuação profissional dos egressos do 
curso” (IFS, 2014a, p. 14).

SAIBA	MAIS
Cada curso possui seu próprio Projeto Pedagógico 
de Curso (PPC), que norteia as ações pedagógicas 
de cada um. Nele você encontrará informações 
como: justificativa, objetivos, perfil profissional, 
requisitos de acesso, organização curricular, critérios 
de aproveitamento de conhecimentos, critérios 
de avaliação, diploma/certificados, instalações 
e equipamentos, pessoal docente e técnico 
administrativo e anexos (ementas das disciplinas e 
tabela de equivalência) (IFS, 2019a).

Clique (Ctrl) a aqui para 
descobrir onde você pode 

encontrar o PPC de cada curso.

http://www.ifs.edu.br/editais-processo-seletivo/editais-processo-seletivo-2
http://www.ifs.edu.br/editais-processo-seletivo/editais-processo-seletivo-2
http://www.ifs.edu.br/images/Ascom_Itabaiana/Projeto_Pol%C3%ADtico_Pedag%C3%B3gico_Institucional_PPPI.pdf
http://www.ifs.edu.br/images/Ascom_Itabaiana/Projeto_Pol%C3%ADtico_Pedag%C3%B3gico_Institucional_PPPI.pdf
http://www.ifs.edu.br/images/prodin/2019/CS_31_-_Aprova_o_Plano_de_Desenvolvimento_Institucional_-_PDI_2020-2024.pdf
http://www.ifs.edu.br/ppc-proen
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TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA

Perfil Profissional de Conclusão
“O Técnico em Agroindústria é um profissional 
de nível médio que em atenção às necessidades 
do mundo do trabalho, deverá possuir um perfil 
empreendedor, dinâmico, independente, e acima 
de tudo, cooperativista, auxiliando na tomada de 
decisões e na proposição de soluções relativas 
às questões da cadeia produtiva agroindustrial e 
ao mesmo tempo ter a capacidade de adaptar-
-se às novas exigências do mundo globalizado” 
(IFS, 2018b, p. 10).

Clique (ctrl) aqui para conhecer 
o Projeto Pedagógico do Curso.

Aprenda um pouco 
mais sobre o curso

Campo de Atuação
Indústrias de alimentos e bebidas / Agroindús-
tria / Laboratórios de controle de qualidade / 
Instituições de pesquisa (BRASIL/MEC, 2014). 

Eixo Tecnológico: Produção Alimentícia

Carga Horária: 3406 horas

Turno: Diurno

Duração: 3 anos
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Aracaju Estância Glória Itabaiana Lagarto São.Cristóvão
X

Campus

http://www.ifs.edu.br/images/arquivos/Proen/Projeto_Pedagogico_Curso/S%C3%A3o_Crist%C3%B3v%C3%A3o/CS_64_-_Referenda_a_Resoluo_53.2018_que_aprovou_ad_referendum_a_reformulao_d.pdf
http://www.ifs.edu.br/images/arquivos/Proen/Projeto_Pedagogico_Curso/S%C3%A3o_Crist%C3%B3v%C3%A3o/CS_64_-_Referenda_a_Resoluo_53.2018_que_aprovou_ad_referendum_a_reformulao_d.pdf
https://youtu.be/ry4ev40-Ee8
http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2017-pdf/77451-cnct-3a-edicao-pdf-1/file


20

TÉCNICO EM AGRONEGÓCIO

Perfil Profissional de Conclusão
De acordo com o PPC do curso, o Técnico em 
Agronegócio poderá: promover a gestão do 
negócio agrícola; coordenar operações de pro-
dução, armazenamento, processamento e dis-
tribuição dos produtos agrícolas e derivados; 
planejar, organizar, dirigir e controlar as ativida-
des de gestão do negócio rural; coordenar as 
interrelações das atividades nos segmentos do 
agronegócio, em todas suas etapas, entre ou-
tras. (IFS, 2016a).

Clique (ctrl) aqui para conhecer 
o Projeto Pedagógico do Curso.

Aprenda um pouco 
mais sobre o curso

Campo de Atuação
Propriedades rurais, empresas comerciais, es-
tabelecimentos agroindustriais, empresas de 
assistência técnica, extensão rural, laboratórios, 
institutos de pesquisa, consultoria, órgãos de  
fiscalização sanitária e proteção ao consumidor 
(BRASIL/MEC, 2014).

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios

Carga Horária: 3.508 horas

Turno: Diurno

Duração: 3 anos
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Aracaju Estância Glória Itabaiana Lagarto São.Cristóvão
X

Campus

http://www.ifs.edu.br/proen/images/Documentos/Cursos/PPC/Itabaiana/PPC_T%C3%A9c._em_Agroneg%C3%B3cio_Integrado.pdf
http://www.ifs.edu.br/proen/images/Documentos/Cursos/PPC/Itabaiana/PPC_T%C3%A9c._em_Agroneg%C3%B3cio_Integrado.pdf
https://youtu.be/ANG2Yh3_fNc
http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2017-pdf/77451-cnct-3a-edicao-pdf-1/file
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TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA

Perfil Profissional de Conclusão
Segundo o CNCT, o Técnico em 
Agropecuária Maneja, de forma sustentável, a 
fertilidade do solo e os recursos naturais. 
Planeja e executa projetos ligados a sistemas 
de irrigação e uso da água. Seleciona, 
produz e aplica insumos (sementes, 
fertilizantes, agrotóxicos, pastagens, 
concentrados, sal mineral, medicamentos e va-
cinas). Projeta instalações rurais. Realiza 
manejo integrado de pragas, doenças e 
plantas espontâneas, entre outros. (BRASIL/
MEC, 2014). 

Clique (ctrl) aqui para conhecer 
o Projeto Pedagógico do Curso.

Aprenda um pouco 
mais sobre o curso

Campo de Atuação
Propriedades rurais. Empresas comerciais agro-
pecuárias. Estabelecimentos agroindustriais. 
Empresas de assistência técnica, extensão rural 
e pesquisa. Parques e reservas naturais. Coope-
rativas e associações rurais. (BRASIL/MEC, 2014).

Eixo Tecnológico: Recursos Naturais
Carga Horária: 3.538 h (São Cristóvão) e 
3.524 h. (Glória)
Turno: Diurno
Duração: 3 anos
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Aracaju Estância Glória Itabaiana Lagarto São.Cristóvão
X X

Campus

SÃO CRISTÓVÃO

GLÓRIA

http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2017-pdf/77451-cnct-3a-edicao-pdf-1/file
https://youtu.be/T7FV_Do5YCI
http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2017-pdf/77451-cnct-3a-edicao-pdf-1/file
http://www.ifs.edu.br/images/arquivos/Proen/Projeto_Pedagogico_Curso/S%C3%A3o_Crist%C3%B3v%C3%A3o/CS_59_-_Referenda_a_Resoluo_48.2018_que_aprovou_ad_referendum_o_PPC_tcnico_e.pdf
http://www.ifs.edu.br/images/arquivos/Proen/Projeto_Pedagogico_Curso/Gl%C3%B3ria/GLORIA_PPC_Agropecu%C3%A1ria_Integrado_Vers%C3%A3o_Final.pdf
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TÉCNICO EM ALIMENTOS

Perfil Profissional de Conclusão
De acordo com o PPC do curso, o Técnico em 
Alimentos irá: atuar no processamento e conser-
vação de matérias-primas, produtos e subprodu-
tos da indústria alimentícia e de bebidas; realizar 
análises físico-químicas, microbiológicas e sen-
soriais; auxiliar no planejamento, coordenação e 
controle de atividades do setor alimentício; reali-
zar a sanitização das indústrias alimentícias e de 
bebidas, entre outros (IFS, 2014b). Clique (ctrl) aqui para conhecer 

o Projeto Pedagógico do Curso.

Aprenda um pouco 
mais sobre o curso

Campo de Atuação
Indústrias e agroindústrias de alimentos e bebidas. 
Indústria de insumos para processos e produtos. 
Laboratórios de análises laboratoriais e controle 
de qualidade. Instituições e órgãos de pesquisa e 
ensino, entre outros (BRASIL/MEC, 2014).

Eixo Tecnológico: Produção Alimentícia

Carga Horária: 3.705 horas

Turno: Diurno

Duração: 3 anos
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Aracaju Estância Glória Itabaiana Lagarto São.Cristóvão
X

Campus

http://www.ifs.edu.br/proen/images/Documentos/Cursos/PPC/Aracaju/PCC_T%C3%A9c._em_Alimentos_Integrado.pdf
http://www.ifs.edu.br/proen/images/Documentos/Cursos/PPC/Aracaju/PCC_T%C3%A9c._em_Alimentos_Integrado.pdf
https://youtu.be/phgwV0sWbEw
http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2017-pdf/77451-cnct-3a-edicao-pdf-1/file
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TÉCNICO EM AQUICULTURA

Perfil Profissional de Conclusão
O Técnico em Aquicultura estará apto a realizar 
projetos de implantação de sistemas de cultivos 
continentais e marinhos com base no mane-
jo e na qualidade dos produtos e das águas, de 
acordo com as realidades locais e com a apti-
dão dos ambientes naturais; utilizar tecnologias 
e sistemas de produção e manejo aquícola e de 
beneficiamento do pescado; analisar a viabilida-
de técnica e econômica de propostas e projetos 
aquícolas, entre outros (IFS, 2019b).

Clique (ctrl) aqui para conhecer 
o Projeto Pedagógico do Curso.

Aprenda um pouco 
mais sobre o curso

Campo de Atuação
Instituições de pesquisa, extensão e assistência 
técnica. Profissional autônomo. Empreendimento 
próprio. Propriedades rurais. Cooperativas e asso-
ciações (BRASIL/MEC, 2014). 

Eixo Tecnológico: Recursos Naturais

Carga Horária: 3.133,9  horas

Turno: Diurno

Duração: 3 anos
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Aracaju Estância Glória Itabaiana Lagarto São.Cristóvão
X

Campus

http://www.ifs.edu.br/images/arquivos/Proen/Projeto_Pedagogico_Curso/S%C3%A3o_Crist%C3%B3v%C3%A3o/CS_16_-_Aprova_o_PPC_de_Aquicultura_na_forma_integrada_Campus_So_Cristvo.pdf
http://www.ifs.edu.br/images/arquivos/Proen/Projeto_Pedagogico_Curso/S%C3%A3o_Crist%C3%B3v%C3%A3o/CS_16_-_Aprova_o_PPC_de_Aquicultura_na_forma_integrada_Campus_So_Cristvo.pdf
https://youtu.be/GfjVZufFnVg
http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2017-pdf/77451-cnct-3a-edicao-pdf-1/file
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TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO 
INDUSTRIAL

Perfil Profissional de Conclusão
De acordo com o Catálogo Nacional de Cursos 
Técnicos (CNCT) do MEC, realiza integração de 
sistemas de automação; emprega programas de 
computação e redes industriais no controle da 
produção; propõe, planeja e executa instalação 
de equipamentos automatizados e sistemas ro-
botizados; realiza manutenção em sistemas de 
automação industrial; realiza medições, testes e 
calibrações de equipamentos elétricos, entre ou-
tros (BRASIL/MEC, 2014).

Clique (ctrl) aqui para conhecer 
o Projeto Pedagógico do Curso.

Campo de Atuação
O Técnico em Automação poderá atuar em Indús-
trias com linhas de produção automatizadas, quí-
micas, petroquímicas, de expoloração e produção 
de petróleo. aeroespaciais, automobilística, meta-
lomecânica e plástico. Empresas de manutenção 
e reparos. Empresas integradoras de sistemas de 
automação industrial. Fabricantes de máquinas, 
componentes e equipamentos robotizados. Gru-
pos de pesquisa que desenvolvam projetos na 
área de sistemas elétricos. Laboratórios de con-
trole de qualidade (BRASIL/MEC, 2014).

Eixo Tecnológico: Controle e processos 
industriais
Carga Horária: 3.200 horas
Turno: Diurno
Duração: 3 anos

Fo
nt
e: 
Fr
ee
pik

.co
m

Aracaju Estância Glória Itabaiana Lagarto São.Cristóvão
X

Campus

http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2017-pdf/77451-cnct-3a-edicao-pdf-1/file
http://www.ifs.edu.br/images/arquivos/Proen/Projeto_Pedagogico_Curso/Lagarto/CS_18_-_Aprova_o_PPC_de_Automao_Industrial_na_forma_integrada_Campus_Lagarto.pdf
http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2017-pdf/77451-cnct-3a-edicao-pdf-1/file
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TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Perfil Profissional de Conclusão
De acordo com CNCT, o Técnico em Edificações 
pode desenvolver e executar projetos de edifi-
cações; planejar a execução e a elaboração de 
orçamento de obras; desenvolver projetos e pes-
quisas tecnológicas na área de edificações; coor-
denar a execução de serviços de manutenção de 
equipamentos e de instalações em edificações 
(BRASIL/MEC, 2014).

Aprenda um pouco 
mais sobre o curso

Campo de Atuação
Empresas de construção civil. Escritórios de pro-
jetos e de construção civil. Canteiros de obras. La-
boratórios de pesquisa e desenvolvimento. Profis-
sional autônomo (BRASIL/MEC, 2014). 

Eixo Tecnológico: Infraestrutura
Carga Horária: 3.633,7 h (Aracaju)/ 
3.560,6 h (Estância)/ 3.300 h (Lagarto)
Turno: Diurno
Duração: 3 anos

Fo
nt
e: 
Pe
xe
ls.
.co
m

Aracaju Estância Glória Itabaiana Lagarto São.Cristóvão
X X X

Campus

Clique (ctrl) aqui para conhecer 
o Projeto Pedagógico do Curso.

ARACAJU
ESTÂNCIA
LAGARTO

http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2017-pdf/77451-cnct-3a-edicao-pdf-1/file
https://youtu.be/fl-yWfF4iy0
http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2017-pdf/77451-cnct-3a-edicao-pdf-1/file
http://www.ifs.edu.br/images/arquivos/Proen/Projeto_Pedagogico_Curso/Aracaju/PPC_T%C3%A9c._Edifica%C3%A7%C3%B5es_Integrado.pdf
http://www.ifs.edu.br/images/arquivos/Proen/Projeto_Pedagogico_Curso/Estancia/CS_71_-_Aprova_ad_referendum_a_reformulao_do_PPC_tcnico_integrado_em_edifica.pdf
http://www.ifs.edu.br/images/arquivos/Proen/Projeto_Pedagogico_Curso/Lagarto/01.2020_-_Aprova_Ad_referendum_o_PPC_tcnico_integrado_em_edificaes_campus_Lag.pdf
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TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA

Perfil Profissional de Conclusão
De acordo com o CNCT, o técnico em Eletrome-
cânica estará apto a panejar, projetar, executar, 
inspecionar e instalar máquinas e equipamentos 
eletromecânicos. Realizar usinagem e soldagem 
de peças. Interpretar esquemas de montagem e 
desenhos técnicos. Realizar montagem, manu-
tenção e entrega técnica de máquinas e equi-
pamentos eletromecânicos. Realizar medições, 
testes e calibrações de equipamentos eletrome-
cânicos (BRASIL/MEC, 2014). 

Clique (ctrl) aqui para conhecer 
o Projeto Pedagógico do Curso.

Campo de Atuação
Indústrias com linhas de produção automatizadas, 
aeroespaciais, automobilística, metalomecânica e 
plástico. Indústrias de transformação e extrativa 
em geral. Empresas de manutenção e reparos. 
Empresas que atuam na instalação, manutenção, 
comercialização e utilização de equipamentos e 
sistemas eletromecânicos. Grupos de pesquisa 
que desenvolvam projetos na área de eletromecâ-
nica. Laboratórios de controle de qualidade, cali-
bração e manutenção  (BRASIL/MEC, 2014). 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos 
Industriais 
Carga Horária: 3.167,4  horas
Turno: Diurno
Duração: 3 anos

Fo
nt
e: 
Pe
xe
ls.
.co
m

Aracaju Estância Glória Itabaiana Lagarto São.Cristóvão
X

Campus

http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2017-pdf/77451-cnct-3a-edicao-pdf-1/file
http://www.ifs.edu.br/images/arquivos/Proen/Projeto_Pedagogico_Curso/Lagarto/03.2020_-_Aprova_Ad_referendum_o_PPC_tcnico_integrado_em_eletromecnica_campus_.pdf
http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2017-pdf/77451-cnct-3a-edicao-pdf-1/file
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TÉCNICO EM ELETRÔNICA

Perfil Profissional de Conclusão
De acordo com o CNCT, o Técnico em Eletrônica 
pode desenvolver projetos eletrônicos com mi-
crocontroladores e microprocessadores; execu-
tar e supervisionar a instalação e a manutenção 
de equipamentos, sistemas eletrônicos, inclusi-
ve, de transmissão e recepção de sinais; realizar 
medições, testes e calibrações de equipamentos 
eletrônicos; executar procedimentos de controle 
de qualidade e gestão (BRASIL/MEC, 2014). 

Clique (ctrl) aqui para conhecer 
o Projeto Pedagógico do Curso.

Aprenda um pouco 
mais sobre o curso

Campo de Atuação
Empresas que atuam na instalação, manutenção, 
comercialização e utilização de equipamentos e 
sistemas eletrônicos. Grupos de pesquisa que de-
senvolvam projetos na área de sistemas eletrôni-
cos, entre outros  (BRASIL/MEC, 2014). 

Eixo Tecnológico: Controle e 
Processos Industriais
Carga Horária: 4220,02 horas
Turno: Diurno
Duração: 3 anos

Fo
nt
e: 
Fr
ee
pik

.co
m

Aracaju Estância Glória Itabaiana Lagarto São.Cristóvão
X

Campus

http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2017-pdf/77451-cnct-3a-edicao-pdf-1/file
http://www.ifs.edu.br/proen/images/Documentos/Cursos/PPC/Aracaju/PPC_T%C3%A9c._em_Eletr%C3%B4nica_Integrado.pdf
https://youtu.be/U50_0vzjGDM
http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2017-pdf/77451-cnct-3a-edicao-pdf-1/file
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TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Perfil Profissional de Conclusão
De acordo com o CNCT, o Técnico em Eletrotéc-
nica pode projetar, instalar, operar e manter ele-
mentos do sistema elétrico de potência; elaborar 
e desenvolver projetos de instalações elétricas 
industriais, prediais e residenciais e de infraes-
trutura para sistemas de telecomunicações em 
edificações. Planeja e executa instalação e manu-
tenção de equipamentos e instalações elétricas, 
entre outros (BRASIL/MEC, 2014).

Aprenda um pouco 
mais sobre o curso

Campo de Atuação
Empresas de geração, transmissão e distribuição 
de energia elétrica. Empresas que atuam na ins-
talação, manutenção, comercialização e utilização 
de equipamentos e sistemas elétricos. Grupos de 
pesquisa, entre outros (BRASIL/MEC, 2014).

Eixo Tecnológico: Controle e Processos 
Industriais
Carga Horária: 3.541 h (Aracaju), 3.372 h 
(Estância)
Turno: Diurno
Duração: 3 anos

Fo
nt
e: 
Pe
xe
ls.
co
m

Aracaju Estância Glória Itabaiana Lagarto São.Cristóvão
X X

Campus

Clique (ctrl) aqui para conhecer 
o Projeto Pedagógico do Curso.

ARACAJU
ESTÂNCIA

http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2017-pdf/77451-cnct-3a-edicao-pdf-1/file
https://youtu.be/IFLyCqdWnZo
http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2017-pdf/77451-cnct-3a-edicao-pdf-1/file
http://www.ifs.edu.br/images/arquivos/Proen/Projeto_Pedagogico_Curso/Aracaju/CS_58_-Referenda_a_Resoluo_44.2018_que_aprovou_ad_referendum_a_reformulao_d.pdf
http://www.ifs.edu.br/proen/images/Documentos/Cursos/PPC/Estancia/PPC._T%C3%A9c._Eletrot%C3%A9cnica_Integrado.pdf
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TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Perfil Profissional de Conclusão
Segundo o CNCT, o Técnico em Informática ins-
tala sistemas operacionais, aplicativos e periféri-
cos para desktop e servidores; desenvolve e do-
cumenta aplicações para desktop com acesso a 
web e a banco de dados; realiza manutenção de 
computadores de uso geral; instala e configura 
redes de computadores locais de pequeno porte 
(BRASIL/MEC, 2014). 

 

Clique (ctrl) aqui para conhecer 
o Projeto Pedagógico do Curso.

Aprenda um pouco 
mais sobre o curso

Campo de Atuação
Prestação autônoma de serviço e manutenção 
de informática. Empresas de assistência técnica. 
Centros públicos de acesso à internet (BRASIL/
MEC, 2014). 

Eixo Tecnológico: Informação e 
Comunicação
Carga Horária: 3.670 horas
Turno: Diurno
Duração: 3 anos

Fo
nt

e: 
Fr

ee
pi

k.c
om

Aracaju Estância Glória Itabaiana Lagarto São.Cristóvão
X

Campus

http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2017-pdf/77451-cnct-3a-edicao-pdf-1/file
http://www.ifs.edu.br/proen/images/Documentos/Cursos/PPC/Aracaju/PPC_T%C3%A9c._em_Inform%C3%A1tica_Integrado.pdf
https://youtu.be/2fcTOW3h7FY
http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2017-pdf/77451-cnct-3a-edicao-pdf-1/file
http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2017-pdf/77451-cnct-3a-edicao-pdf-1/file
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TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E     
SUPORTE EM INFORMÁTICA

Perfil Profissional de Conclusão
De acordo com o CNCT, o Técnico em Manuten-
ção e Suporte em Informática poderá executar 
montagem, instalação e configuração de equi-
pamentos de informática; instalar e configurar 
sistemas operacionais desktop e aplicativos; 
realizar manutenção preventiva e corretiva de 
equipamentos de informática, fontes chaveadas e 
periféricos; instalar dispositivos de acesso à rede 
e realizar testes de conectividade; realizar atendi-
mento help-desk (BRASIL/MEC, 2014).

Campo de Atuação
Prestação autônoma de serviço e manutenção 
de informática. Empresa de assistência técnica  
(BRASIL/MEC, 2014).

Ocupações CBO associadas:
Técnico em manutenção de equipamentos de in-
formática. 317210-Técnico de apoio ao usuário de 
informática (helpdesk) (BRASIL/MEC, 2014).

Eixo Tecnológico: Informação e 
Comunicação
Carga Horária: 3.412 h (Itabaiana) e 3.412 
h (São Cristóvão)
Turno: Diurno
Duração: 3 anos

Fo
nt
e: 
Pe
xe
ls.
co
m

Aracaju Estância Glória Itabaiana Lagarto São.Cristóvão
X X

Campus

Clique (ctrl) aqui para conhecer 
o Projeto Pedagógico do Curso.

ITABAIANA
SÃO CRISTÓVÃO

http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2017-pdf/77451-cnct-3a-edicao-pdf-1/file
http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2017-pdf/77451-cnct-3a-edicao-pdf-1/file
http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2017-pdf/77451-cnct-3a-edicao-pdf-1/file
http://www.ifs.edu.br/images/arquivos/Proen/Projeto_Pedagogico_Curso/Itabaiana/12.2020_-_Referenda_a_resoluo_n_73.2018.CS.IFS_-_que_aprovou__ad_referendum_a.pdf
http://www.ifs.edu.br/images/arquivos/Proen/Projeto_Pedagogico_Curso/S%C3%A3o_Crist%C3%B3v%C3%A3o/13.2020_-_Referenda_a_resoluo_n_72.2018.CS.IFS_-_que_aprovou_ad_referendum_a_.pdf
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TÉCNICO EM QUÍMICA

Perfil Profissional de Conclusão
De acordo com o CNCT, o Técnico em Química 
poderá operar, controlar e monitorar processos 
industriais e laboratoriais; avaliar atividades; con-
trolar a qualidade de matérias primas, insumos e 
produtos; realizar amostragens, análises quími-
cas, físico-químicas e microbiológicas; desen-
volver produtos e processos; comprar e estocar 
matérias-primas, insumos e produtos (BRASIL/
MEC, 2014). 

 

Clique (ctrl) aqui para conhecer 
o Projeto Pedagógico do Curso.

Aprenda um pouco 
mais sobre o curso

Campo de Atuação
Indústrias químicas. Laboratórios de controle de 
qualidade, de certificação de produtos químicos, 
alimentícios e afins. Empresas de consultoria, as-
sistência técnica, de comercialização de produtos 
químicos, entre outros (BRASIL/MEC, 2014).

Eixo Tecnológico: Controle e Processos 
Industriais
Carga Horária: 3.605 horas
Turno: Diurno
Duração: 3 anos

Fo
nt

e: 
Pe

xe
ls.

co
m

Aracaju Estância Glória Itabaiana Lagarto São.Cristóvão
X

Campus

http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2017-pdf/77451-cnct-3a-edicao-pdf-1/file
http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2017-pdf/77451-cnct-3a-edicao-pdf-1/file
http://www.ifs.edu.br/proen/images/Documentos/Cursos/PPC/Aracaju/PPC_T%C3%A9c._em_Qu%C3%ADmica_Integrado.pdf
https://youtu.be/TN2wIt7A3rc
http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2017-pdf/77451-cnct-3a-edicao-pdf-1/file


32

TÉCNICO EM REDES DE             
COMPUTADORES

Perfil Profissional de Conclusão
De acordo com o CNCT, o Técnico em Redes de 
Computadores poderá operar, instalar, configurar 
e realizar manutenção em redes de computado-
res; aplicar técnicas de instalação e configuração 
da rede física e lógica; instalar, configurar e admi-
nistrar sistemas operacionais em redes de com-
putadores; implementar políticas de segurança 
para acesso a dados e serviços diversos  (BRA-
SIL/MEC, 2014). 

 

Clique (ctrl) aqui para conhecer 
o Projeto Pedagógico do Curso.

Campo de Atuação
Prestação autônoma de serviço e manutenção 
de informática. Empresas de assistência técnica. 
Centros públicos de acesso à internet (BRASIL/
MEC, 2014).

Ocupações CBO associadas:
Técnico em Manutenção de equipamentos de in-
formática; Técnico de apoio ao usuário de infor-
mática (helpdesk) (BRASIL/MEC, 2014).

Eixo Tecnológico: Informática e 
Comunicação
Carga Horária: 3.100 horas
Turno: Diurno
Duração: 3 anos

Fo
nt

e: 
Pe

xe
ls.

co
m

Aracaju Estância Glória Itabaiana Lagarto São.Cristóvão
X

Campus

http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2017-pdf/77451-cnct-3a-edicao-pdf-1/file
http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2017-pdf/77451-cnct-3a-edicao-pdf-1/file
http://www.ifs.edu.br/images/arquivos/Proen/Projeto_Pedagogico_Curso/Lagarto/02.2020_-_Aprova_Ad_referendum_o_PPC_tcnico_integrado_em_redes_de_computadores_.pdf
http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2017-pdf/77451-cnct-3a-edicao-pdf-1/file
http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2017-pdf/77451-cnct-3a-edicao-pdf-1/file
http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2017-pdf/77451-cnct-3a-edicao-pdf-1/file
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TÉCNICO EM SISTEMA DE 
ENERGIA RENOVÁVEL

Perfil Profissional de Conclusão
O Técnico em Sistema de Energia Renovável po-
derá realizar projeto, instalação, operação, mon-
tagem e manutenção de sistemas de geração, 
transmissão e distribuição de energia elétrica de 
fontes renováveis de energia; coordenar ativida-
des de utilização e conservação de energia e fon-
tes alternativas (energia eólica, solar e hidráulica); 
rentes da geração, transmissão e distribuição da 
energia (BRASIL/MEC, 2014). 

 

Clique (ctrl) aqui para conhecer 
o Projeto Pedagógico do Curso.

Campo de Atuação
Empresas de instalação, manutenção, comercia-
lização e utilização de equipamentos e sistemas 
baseados em energia renovável. Pesquisa e pro-
jetos na área de sistemas de energia renovável. 
Órgãos da administração pública que utilizem 
energia renovável. Concessionárias e prestadores 
de serviços na área de transmissão e distribuição 
de energia elétrica. Concessionárias e prestadores 
de serviços na área de geração, transmissão e dis-
tribuição de energia elétrica (BRASIL/MEC, 2014).

Eixo Tecnológico: Controle e Processos 
Industriais
Carga Horária: 3.200 horas
Turno: Diurno
Duração: 3 anos

Fo
nt

e: 
Pe

xe
ls.

co
m

Aracaju Estância Glória Itabaiana Lagarto São.Cristóvão
X

Campus

http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2017-pdf/77451-cnct-3a-edicao-pdf-1/file
http://www.ifs.edu.br/images/arquivos/Proen/Projeto_Pedagogico_Curso/Estancia/CS_17_-_Aprova_o_PPC_de_Energias_Renovveis_na_forma_integrada_Campus_Estncia.pdf
http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2017-pdf/77451-cnct-3a-edicao-pdf-1/file
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DIREITOS DOS ESTUDANTES 
ESTABELECIDOS PELO REGULAMENTO 
DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO IFS

Art. 126. Constituem direitos do estudante: 
I- igualdade de condições para acesso e permanência na Instituição;
II- ser respeitado pelos servidores (docentes, técnico-administrativos, colaboradores terceiriza-
dos) e colegas;
III-contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias superiores;
IV-organizar e participar de entidades estudantis; 
V- ter assegurada sua dignidade e ser resguardado de qualquer tratamento desumano, violento, 
aterrorizante, vexatório ou constrangedor;
VI- apresentar sugestões aos professores ou ao órgão da administração da Instituição que visem 
ao bom andamento do ensino; 
VII-participar das aulas e atividades previstas para o seu período de estudos; 
VIII-ter asseguradas as condições necessárias ao desenvolvimento pleno de suas potencialidades, 
na escala social e individual; 
IX-receber orientação individual ou em grupo, sempre que se fizer necessário; 
X-participar, plena e ativamente, do processo pedagógico desenvolvido pela Instituição; 
XI-ter assegurado que o professor cumpra o seu horário de aula, desempenhando adequadamen-
te o seu papel; 
XII-receber seus trabalhos, tarefas, provas e outras produções, devidamente avaliados, num prazo 
de até dez dias, após a realização dos mesmos. 
XIII- utilizar-se de materiais, equipamentos e das instalações da Instituição necessários aos seus 
estudos, de acordo com a disponibilidade institucional; 
XIV-organizar reuniões para execução de campanhas de cunho educativo e/ou social, de comum 
acordo com a Administração do Campus; 
XV-receber atendimento médico, psicológico, odontológico, pedagógico e de assistência social, 
conforme disponibilidade Institucional;
XVI-solicitar auxílio para a solução de problemas e/ou dificuldades no estudo e outras situações 
que comprometam o seu desenvolvimento pedagógico; 
XVII-pleitear bolsas oferecidas pela Instituição, desde que atenda às condições estabelecidas; 
XVIII-participar de associações de caráter cívico, esportivo, cultural e científico da Instituição; 
XIX-votar e ser votado para os cargos eletivos dos órgãos que representar; 
XX-obter, juntos aos órgãos competentes, os documentos referentes à sua vida institucional; 
XXI-requerer cancelamento, trancamento da matrícula ou transferência, quando for maior, ou atra-
vés de seu responsável, quando menor; 
XXII-ter conhecimento do projeto pedagógico de seu curso e ter acesso aos planos de ensino das 
disciplinas, através dos seus professores; 
XXIII-informar aos seus professores e à Assessoria Pedagógica as dificuldades de aprendizagem, 
visando um melhor acompanhamento. 

O Regulamento da Organização Didática (ROD) regulamenta 
as atividades acadêmicas dos cursos do IFS.

http://www.ifs.edu.br/proen/images/Documentos/2016/CS_35_-_Aprova_a_reformula%C3%A7%C3%A3o_do_regulamento_da_Organiza%C3%A7%C3%A3o_Did%C3%A1tica.pdf
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DEVERES DOS ESTUDANTES 
ESTABELECIDOS PELO REGULAMENTO 
DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO IFS

Art. 127. Constituem deveres do estudante: 
I-contribuir para manter o prestígio e o bom conceito do IFS; 
II-acatar as normativas internas do IFS e determinações da Reitoria, Direção Geral e setores 
auxiliares; 
III-tratar com urbanidade colegas, professores e demais servidores; 
IV-portar documento de identificação quando exigido pela Instituição; 
V-trajar uniforme se estudante de curso técnico de nível médio, nas formas integrada, subsequen-
te e concomitante; 
VI- realizar todos os deveres e atividades escolares que lhe forem atribuídos; 
VII-zelar pela manutenção da limpeza do local de estudo (salas de aula, laboratórios, oficinas) e 
demais dependências do campus, bem como materiais e equipamentos; 
VIII-frequentar, com assiduidade, pontualidade e interesse as aulas, solenidades e demais 
atividades; 
IX-assistir a todas as aulas, participando efetivamente das atividades nelas desenvolvidas, com 
respeito e atenção; 
X-manter silêncio nas proximidades das salas de aula, laboratórios, biblioteca, corredores, compa-
tível com as atividades desenvolvidas; 
XI-aguardar o professor em sala de aula, evitando permanecer nas áreas de circulação; 
XII-comparecer às solenidades e atividades cívicas e sociais, esportivas e recreativas promovidas 
pela Instituição e participar delas ou daquelas em que a Instituição seja parte quando solicitado; 
XIII- apresentar-se às atividades curriculares munido de material didático indispensável à sua par-
ticipação nos trabalhos escolares; 
XIV-obedecer aos prazos estabelecidos no Calendário acadêmico; 
XV-participar das reuniões dos órgãos, para os quais tenha sido eleito como representante discen-
te, obedecendo à convocação; 
XVI-cumprir as determinações e os horários estabelecidos pela Instituição; 
XVII-indenizar os prejuízos, quando causar danos à Instituição ou a objetos de propriedade alheia; 
XVIII- manter-se informado, por meio da leitura de quadros de aviso, do site da instituição e dos 
demais instrumentos de divulgação do Campus; 
XIX-ser leal à Instituição, não cometendo atos ou fazendo declarações que possam macular sua 
imagem; 
XX-receber cordialmente, sem qualquer tipo de constrangimento, os novos estudantes; 
XXI-comunicar às instâncias devidas atos de ilegalidade, omissão e abuso de poder; 
XXII-receber os visitantes com dignidade e sociabilidade, proporcionando integração e adaptação 
desses ao ambiente escolar; 
XXIII-solicitar autorização à Coordenadoria do Curso para divulgar, por qualquer meio de publici-
dade, assuntos que envolvam direta ou indiretamente o nome de estudantes, de servidores ou do 
Instituto; 
XXIV - não praticar carícias íntimas, de cunho libidinoso, no interior do IFS; 
XXV-adotar postura ética, moral e legal no desempenho discente.

O Regulamento da Organização Didática (ROD) regulamenta 
as atividades acadêmicas dos cursos do IFS.

http://www.ifs.edu.br/proen/images/Documentos/2016/CS_35_-_Aprova_a_reformula%C3%A7%C3%A3o_do_regulamento_da_Organiza%C3%A7%C3%A3o_Did%C3%A1tica.pdf
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