


PREZADO ALUNO 
DO CURSO
TÉCNICO EM 
AGROPECUÁRIA 
INTEGRADO!

•  Esta cartilha foi elaborada e destinada 

especialmente para você!

• Ela é parte integrante da dissertação de mes-

trado do ProfEPT- IFFar-Campus Jaguari, através de 

um Produto Educacional, com o objetivo de contar um 

pouco da história e trajetória do Instituto Federal Far-

roupilha Campus São Vicente do Sul (IFFar-Campus SVS) 

e a constituição do Curso que você escolheu! 

• Hoje você também já é parte desta história!

• Vem comigo, seja bem-vindo e vamos conhecer um 

pouco da história do IFFar-Campus SVS?!

• Aqui você tem ensino público, gratuito e de qualida-

de!



Você concorda 
comigo? Temos ou não 

uma infraestrutura privilegia-
da para o desenvolvimento das 

atividades de ensino, pesquisa 
e extensão que serão desenvolvidas no 

decorrer do curso que você optou?

A sede do IFFar-Campus SVS possui uma área de 97 hectares, onde ocorrem        
as atividades administrativas e didático-pedagógicas. Conta com labora-

tórios de ensino, pesquisa e extensão, agroindústria, abatedouro, prédios 
administrativos e pedagógicos, biblioteca, ginásio de esportes, quadra po-
liesportiva, academia de esportes e academia ao ar livre, centro de convi-
vência, auditórios, moradia estudantil masculina e feminina, refeitório 
entre outros.



Fonte: Google Earth - Coordenação de Produção - IFFar-Campus SVS

Além da sede, o IFFar-Campus SVS possui uma Fazenda-Escola com área 
de 235 hectares, junto a Rodovia Estadual ERS 649, distante 15 km da sede. 

Lá são desenvolvidas importantes atividades no eixo de recursos naturais. 
Em sua infraestrutura possui barragem, pivô central de irrigação, galpão de 
máquinas, casa de alvenaria e moradia, mangueiras com balança, tronco 
para manejo e banheiro de aspersão para rebanho bovino. São realizadas 
na Fazenda-Escola cultivos de soja, arroz e pastagens de inverno. Integra 
agricultura e pecuária, alinhando toda estrutura física ao ensino, pesquisa e 
extensão para o desenvolvimento de atividades atividades didático-pedagógi-
cas nos cursos da área agrícola.



Para chegar a infraestrutura que você visualizou na imagem aérea da página 03 assim como 
nas fotos abaixo, houve um grande trajeto de mudanças e alterações físicas e estruturais.

Muitos de nós temos algum familiar, amigo, colega ou vizinho que 
estudou por aqui. Essa história perpassa por várias gerações, são 

mais de seis décadas de ensino especialmente na área agrícola, onde 
tudo começou... 





O marco inicial da instituição foi o ano 1954, quando foi criada a Escola de Inicia-
ção Agrícola General Vargas (como era denominado na época o município de São 
Vicente do Sul) através de um Acordo entre o município e a União.

Fonte: acervo institucional



Já no ano de 1968 a instituição passou a ser chamada de Colégio Agrícola, e a 
pertencer à Universidade Federal de Santa Maria – UFSM.

Ao fundo, um dos prédios mais antigos da instituição: o do Refeitório!

Fonte: acervo institucional Universidade Federal de Santa Maria



Fonte: acervo institucional

Em 1985 passou a reno-
mada denominação de 
Escola Agrotécnica Fe-
deral de SVS, ou EAF SVS, 
deixando de pertencer a 
UFSM e passando a per-
tencer a Coordenação do 
Ensino Agrícola – COAGRI, 
do Ministério da Educa-
ção – MEC.

Na década de 80 as EAFs desempenharam 
com excelência a formação de técnicos 

com reconhecida qualidade no ensino ofer-
tado e suas respectivas obrigações educa-
cionais. Os alunos das EAFs, destacavam-se 
no cenário regional e nacional, merecendo 
o respeito de empresas estatais, privadas e 
de toda sociedade civil brasileira.



No ano de 2002, uma importan-
te alteração institucional acon-
teceu. 
Acima a placa que se encontra 
no hall do auditório central que 
deflagra o período de transfor-
mação da instituição.
Como descrito na placa de inau-
guração, por meio de um De-
creto Presidencial, com data de 
13/11/2002 a EAF SVS foi trans-
formada em Centro Federal de 
Educação Tecnológica de São 
Vicente do Sul – CEFET SVS.

Fonte: acervo da autora

Foi a partir da transformação, num perí-
odo de crescimento e mudanças que no 

CEFET SVS iniciaram os primeiros Cursos 
Superiores da instituição: Na área agrí-
cola, o CURSO SUPERIOR TECNÓLOGO 
EM IRRIGAÇÃO E DRENAGEM e na área 
de informática o CURSO TECNÓLOGO EM 
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTE-
MAS.



A nova e atual institucionalidade, 
como IFFar-Campus SVS ocorreu 
em 2018 através da Lei Nº 11.892, 
de 29/12/2008. 
O IFFar constituiu-se inicialmente 
a partir do CEFET SVS, da Escola 
Agrotécnica Federal de Alegrete 
e das então Unidades de Ensino 
Descentralizadas de Júlio de Cas-
tilhos e Santo Augusto. Todas vie-
ram a constituir-se como campi 
do IFFar, com as demais unidades 
posteriormente criadas.

Quer saber mais e ainda fazer 
um sobrevoo pelo IFFar-Campus 

SVS? Assista também um vídeo
institucional... Acessa aí:

O IFFar-Campus SVS visto do alto: 
https://www.youtube.com/watch?v=JRAyxRbn-
nw4

Vídeo institucional:
https://www.youtube.com/watch?v=ohF9L-CMrPU&t=151s

Fonte: acervo institucional



O IFFar constitui suas unidades no RS localizadas da seguinte forma:  
Reitoria com sede em Santa Maria, campi nas cidades de Alegre-

te, Frederico Westphalen, Jaguari, Júlio de Castilhos, Panambi, Santa 
Rosa, Santo Ângelo, Santo Augusto, São Borja e São Vicente do Sul.  
Possui ainda o Campus Avançado Uruguaiana e Centros de Referência 
em Santiago e São Gabriel. Observe o mapa da área de abrangência 
do IFFar no RS:

Reitoria e campi

1. Reitoria

2. Campus Alegrete

3. Campus Frederico Westphalen

4. Campus Jaguari

5. Campus Júlio de Castilhos

6. Campus Panambi

7. Campus Santa Rosa

8. Campus Santo Ângelo

9. Campus Santo Augusto

10. Campus São Borja

11. Campus São Vicente do Sul

12. Campus Avançado Uruguaiana

Centros de Referência

a. Santiago

b. São Gabriel



A marca atual dos Institutos 
Federais - IFs, do IFFar, foi 

construída por uma equipe de 
programadores visuais da Rede 
Federal que consta no Manual 

de Aplicação da marca dos IFs desde 2015, 
as quais devem ser seguidas e utilizadas por 
todas as Instituições da Rede Federal. 
Em sua concepção a logo original traz a ideia 
do homem integrado e funcional. Utiliza-se 
de quadrados que se encaixam como numa 
rede e inclui o homem e seu pensamento 
como ideia central e objeto de educação, 
formação e capacitação. 

Abaixo conheça as marcas anteriores utiliza-
das no período de EAF SVS e de CEFET SVS: 

Agora você já conhece um pouco sobre a his-
tória da instituição que escolheu para estu-
dar! A instituição possui uma trajetória edu-
cacional reconhecida no município e região, 
pois transformou muitas vidas e realidades 
através do ensino, da educação e da qualifi-
cação profissional.
 O Curso Técnico em Agropecuária, desde 
o princípio, no ano de 1954, faz parte desta 
história, evoluindo, modificando e transfor-
mando a vida de jovens e cidadãos que bus-
cam na instituição um ensino público, gra-
tuito e de qualidade.

Nesta linha do tempo, sintetizamos alguns fatos importantes na 
trajetória sexagenária do IFFar-Campus SVS:

IFFar-Campus





• O Curso Técnico em Agropecuária Integra-
do do IFFar-Campus SVS, foi criado e aprova-
do no ano de 2008, conforme ata N° 33 - Re-
solução do Conselho Diretor Nº 002 de 2008. 
Teve ajustes curriculares e Projeto Pedagó-
gico do Curso - PPC aprovados pelas resolu-
ções do Conselho Superior (CONSUP) N° 125 
de 28/11/2014 e o PPC atual e vigente n° 93 
de 11/12/2019.
• O Curso constitui-se dentro do eixo de re-
cursos naturais de forma integrada, em tur-
no integral matutino e vespertino; quanti-
tativo anual de 140 vagas. Distribui-se em 
turmas médias de 35 alunos; regime letivo 
anual e de matrícula por série. Possui car-
ga horária total de curso de 3200 horas, com 
tempo de duração de 03 anos.

• Formar Técnicos em Agropecuária capazes 
de fazer frente às necessidades do mundo 
do trabalho; 

• Oportunizar condições de profissionaliza-
ção aos alunos que já concluíram o Ensino 
Fundamental;
• Oportunizar a formação inicial e/ou con-
tinuada de profissionais, a fim de acompa-
nhar as tendências tecnológicas do mundo 
do trabalho;  
• Maximizar a utilização da infraestrutura 
da Instituição, ampliando o número de ha-
bilitações existentes; 
• Proporcionar a habilitação profissional em 
curto prazo, observando as exigências e ex-
pectativas da comunidade regional;  
• Colocar à disposição da sociedade um pro-
fissional apto ao exercício de suas funções e 
consciente de suas responsabilidades.

Por objetivar a constante evolução tecnológica, educa jovens para que participem de 
maneira ética, autônoma, intelectual e moral.
Assim, reforça-se a importância de formar técnicos que sejam capazes de integrar e 
mudar a realidade social e regional, utilizando novas tecnologias, integrando traba-
lho, ciência e cultura.
O currículo do Curso Técnico em Agropecuária Integrado está organizado a partir de 
três núcleos de formação: Núcleo Básico, Núcleo Politécnico e Núcleo Tecnológico.

A CONSTITUI-
ÇÃO DO CURSO

TÉCNICO EM 
AGROPECUÁRIA 

INTEGRADO

OBJETIVO GERAL

OBJETIVOS
EXPECÍFICOS



Nestes Laboratórios são propiciados espaços de aplicação e construção do conhecimento. 
Oportunizam a realização de PPIs e atividades acadêmicas do cotidiano através da inter-
disciplinaridade e contextualização de forma integrada do ensino, pesquisa, extensão e 
produção: 
• Agricultura I - Olericultura;
• Agricultura II - Culturas anuais de arroz, milho e soja;
• Agricultura III – Fruticultura e Silvicultura;
• Unidade de Secagem e Armazenagem de Grãos e Fábrica de Rações; 
• Mecanização Agrícola;
• Fazenda-Escola;
• Zootecnia I – Avicultura, Piscicultura e Apicultura;
• Zootecnia II – Suinocultura e Ovinocultura;
• Zootecnia III – Bovino de Leite, Bovino de Corte e Forragicultura;
• Agroindústria – Abatedouro, Laticínio, Carnes e Padaria;
• Alimentos – Frutas e Hortaliças;
• Laboratório de Química de Solos;
• Jardinocultura;
• Laboratório de Sementes e Fitossanidade.

Um importante componente curricular é a Prática Profis-
sional Integrada (PPI) prevista na organização do Curso e relacio-

nada aos seus fundamentos científicos e tecnológicos.
As PPIs estão articuladas entre as disciplinas e contempladas com ações 
de pesquisa e extensão desenvolvidas nos setores da instituição e junto 
à comunidade regional, imbricando assim as áreas de conhecimento e 
aproximando a formação dos estudantes.
Para articular teoria e prática no Curso Técnico em Agropecuária Inte-
grado, o IFFar-Campus SVS dispõe dos Laboratórios de Ensino, Pes-
quisa, Extensão e Produção (LEPEPs) onde a partir do do itinerário 
formativo do Curso contribui-se e realizam-se as atividades didáti-
co-pedagógicas.



Essas Políticas Institucionais são destinadas ao Ensino; Pesquisa e Extensão; Empreendedo-
rismo e Inovação; e são desenvolvidas no âmbito do Curso. Destacam-se: 
• Projetos e Programas de Ensino;
• Projetos e Programas de Pesquisa; de empreendedorismo e de inovação;
• Projetos e Programas de Extensão;
• Políticas de Atendimento ao discente: Assistência Estudantil, Apoio Didático-Pedagógico 
ao Estudante, Atividades de Nivelamento, Atendimento Pedagógico, Psicológico e Social, 
Educação Inclusiva, Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Es-
pecíficas (NAPNE), Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI), Núcleo de Gêne-
ro e Diversidade Sexual (NUGEDIS).  

Além disso, a instituição conta com um Programa de Permanência e Êxito – PPE, que tem 
por objetivo a consolidação e excelência da oferta e promoção de ações de permanência e 
êxito dos estudantes e de Políticas Educacionais articuladas para o acompanhamento de 
egressos.

As políticas institucionais de atendimento estudantil tem por finalidade 
o suporte às mais diversas ações e necessidades da comunidade dis-

cente. O IFFar-Campus SVS, através da Coordenação de Assistência Estu-
dantil - CAE, conta com uma equipe multiprofissional de servidores nas 
áreas de pedagogia, enfermagem, serviço social, medicina, nutrição, 
odontologia, psicologia, entre outros. Disponibiliza em média 160 
vagas para moradia masculina e 140 vagas para moradia feminina.
Todas ações são gratuitas.

PRÉDIO MORADIA ESTUDANTIL

Fonte: acervo da autora



Os técnicos formados no IFFar-Campus SVS estão habilitados  a planejar, executar, acom-
panhar e fiscalizar todas as fases dos projetos agropecuários e administrar propriedades 
rurais. Além da formação profissional, os egressos terão formação  humana para:
• Atuar na sociedade de forma comprometida com o desenvolvimento regional sustentável;
• Agir com base em princípios éticos, democráticos e solidários, respeitando e valorizando 
as diversidades e as diferenças individuais; 
• Reconhecer a importância do conhecimento científico, em suas diversas áreas, para a 
construção de soluções inovadoras com vistas na melhoria das condições de vida;
• Identificar o trabalho como atividade humana voltada a atender as necessidades subjeti-
vas e objetivas da vida em sociedade;
• Analisar criticamente as relações sociais de forma a identificar seus direitos e deveres, 
exercendo plenamente sua cidadania;

Projeto Pedagógico do Curso ou PPC é um documento institucio-nal 
que apresenta a essência do trabalho a ser desenvolvido, o detalhamento 

do curso, seu contexto educacional, as políticas institucionais, a organização 
didático-pedagógica, o corpo docente e técnico-administrativo, instalações 
físicas entre outros. 
O PPC do curso encontra-se disponibilizado e com acesso para download na 
página oficial do IFFar-Campus SVS.

• Cartilha de estudos para estudantes do Curso Técnico em Agropecuária Integrado
http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/572516/

• Guia para acolhimento de estudantes ingressantes dos cursos técnicos integrados:
http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/559972

• Cartilha Políticas Públicas Assistenciais do IFFar-Campus SVS
http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/586257    

• APP – CAE na rede, um aplicativo que irá lhe auxiliar...
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.iffar.cae_na_rede

Disponibilizamos alguns links, de trabalhos produzidos por outras colegas do IFFar-Campus 
SVS que te auxiliarão no decorrer da caminhada estudantil.




