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GLOSSÁRIO DE SIGLAS DO IFSC 
 
AGENDA ZIMBRA – Agenda docente, acessada e preenchida junto ao e.mail Zimbra (e-
mail institucional). Preenchimento obrigatório no início de cada semestre, de acordo com 
o PSAD, totalizando 40h ou 20h, de acordo com o regime de trabalho. Para quem 
trabalha 40h, no mínimo 32 horas deverão ser cumpridas nas dependências do IFSC. 
Deverão ser cumpridos dois turnos por dia, sendo que, no máximo, é possível trabalhar 
10 horas por dia. Estas informações são as vigentes em 2017. 
CERFEAD – Centro de Referência em Formação e EaD 
CONSUP – Conselho Superior 
DACC – Departamento Acadêmico da Construção Civil 
DINF – Departamento de Infraestrutura do Campus Florianópolis. Engloba COENGE 
(Coordenadoria de Engenharia), Manutenção Geral do Campus, setor de Transporte, 
dentre outros 
EaD – Ensino a Distância 
e-Tec - Programa Escola Técnica Aberta do Brasil 
IFSC – Instituto Federal de Santa Catarina 
ISAAC – Sistema Acadêmico onde eram registradas as notas e frequências das unidades 
curriculares. Em 2017-2 está sendo substituído pelo SIGAA. 
MEC - Ministério da Educação 
ODP - Organização Didático Pedagógica 
PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional  
POCV – Plano de Oferta de Cursos e Vagas (faz parte do PDI) 
PPC - Projeto Pedagógico de Curso. Todo curso, para funcionar, deve ter um PPC 
aprovado no IFSC. Há um PPC para cada categoria de curso (técnico integrado, técnico 
subsequente, superior, etc). No PPC são definidas a grade curricular, as ementas de cada 
unidade curricular, cargas horárias, dentre outros. 
PROEN - Pró-Reitoria de Ensino 
PSAD - Plano Semestral de Atividade Docente. Preenchimento obrigatório no início do 
semestre, completando a carga horária de 40h (maioria dos professores). Algumas 
atividades exigem portaria para ser registrada no PSAD. 
RDP – Regimento Didático Pedagógico  
RSAD - Relatório Semestral de Atividade Docente. Preenchimento obrigatório até o final do 
semestre, completando a carga horária de 40h (maioria dos professores). Devem ser 
informados os resumos das atividades previstas no PSAD. Pode haver diferenças em 
relação ao PSAD, de acordo com o ocorrido ao longo do semestre. 
SETEC - Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
SIGAA – Sistema Integrado de Gestão do IFSC. 
UAB – Universidade Aberta do Brasil 
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
CERFEAD - Centro de Referência em Formação e EaD 

De acordo com IFSC(2017), o centro de referência em Formação e EaD conhecida como 

CERFEAD, é uma Diretoria vinculado à Pró-reitora de Ensino que comete na 

implementação e consolidação da Política de Formação do IFSC. Tendo como sua 

finalidade a qualificação de seus servidores para exercer suas finalidades conformes 

prevista na lei de criação dos Institutos Federais(IFs), Formar os servidores da rede 

pública de ensino para atender as diretrizes estabelecidas em lei; bem como a ampliação 

e consolidação da oferta formatica do campus do IFSC através da EaD e gerar a reflexão 

sobre a construção da identidade e saberes docente do IFSC.  

CONSUP – Conselho Superior 

Com base no IFSC: 

O Conselho Superior (CONSUP) é o órgão máximo do IFSC. Tem caráter 

consultivo e deliberativo e é composto pela Reitora, por membros externos e 

por membros internos (representantes dos diretores-gerais, docentes, 

técnicos-administrativos e discentes). A principal competência do CONSUP 

é zelar pela observância dos objetivos e finalidades da instituição. (IFSC, 

2017) 

DACC – Departamento Acadêmico da Construção Civil 

O Departamento da Construção Civil é reponsável por reunir professores de disciplinas  e 

habilitações objetivando o ensino,pesquisa e extensão,otimizando e controlando o uso do 

espaço fisico, como de laboratórios. Bem como efutuar o controle da frequência dos 

servidores e estagiarios. Sendo responsável o DACC pela aquisição de novos 

equipamentos, implantação de novos espaços, elaboração de proposta de horário e 

dentro outros.  

O DACC é responsável pelos seguintes cursos: 

 Curso Técnico Integrado em Edificações; 

 Curso Técnico Integrado em Saneamento; 

 Curso Técnico Subsequente em Agrimensura; 

 Curso Técnico Subsequente em Edificações; 

 Curso Técnico Subsequente em Meio Ambiente; 

 Curso Técnico Subsequente em Saneamento; 

 Curso Superior de Tecnologia em Construção de Edifícios; 

 Curso de Graduação em Engenharia Civil; 
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EaD – Educação a Distância 

Educação a distância (EaD) é uma modalidade de educação mediada por tecnologias em 

que discentes e docentes estão separados espacial e/ou temporalmente, ou seja, não 

estão fisicamente presentes em um ambiente presencial de ensino-aprendizagem. 

e-Tec – Rede e-Tec Brasil 

De acordo com o Portal do MEC(2017), o sistema Rede e-Tec Brasil busca a oferta de 

educação profissional e tecnológica a distância e tem o propósito de aumentar e 

democratizar o acesso a cursos em vários níveis, em regime de colaboração, entre a 

União, estados, Distrito Federal e municípios, sendo ministrados por órgãos públicos. 

Assim deixando a cargo dos estados, Distrito Federal e municípios providenciar a 

estrutura, equipamentos, recursos humanos, manutenção as atividades e demais itens 

necessários para a instituição dos cursos. 

IFSC – Instituto Federal de Santa Catarina 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC), é uma 

instituição de ensino público de Santa Catarina, que está vinculado ao Ministério da 

Educação(MEC), e desenvolvido mediante a mudança do antigo Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Santa Catarina (CEFET-SC). Com 21 campus implantados, o 

IFSC oferece cursos de diversas níveis e modalidades, como: qualificação, técnico, 

graduação, especialização, mestrado e proeja. 

MEC - Ministério da Educação 

O Ministério da Educação (MEC) é um órgão voltado para as políticas de ensino no Brasil.  

O MEC hoje tem como o papel de atender, desenvolver e promover todas as esferas da 

educação no Brasil, seja no ensino fundamental, médio, superior e também a educação 

de jovens e adultos, e no ensino a distância e profissionalizantes. O MEC é responsável 

por manter, organizar e desenvolver programas, como PROUNI, ENEM, FIES, SISU são 

exemplos disso. 

ODP – Organização Didático Pedagógica 

Com base no IFSC (2017): ‘’ A Organização Didático Pedagógica(ODP) do IFSC é 

apresentada em um documento que regula toda a atividade acadêmica do Instituto, desde 

a inscrição nos processos seletivos até a emissão de certificados e diplomas.’’ 

PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), é um meio de planejamento para uma 
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instituição, onde em que se apresentam seus objetivos de longo prazo e as medidas reais 

necessárias para a realização de tais objetivos desejados.  Em modo geral, o PDI é um 

documento em qual a instituição diz para si mesma o que espera do futuro.   

PROEN – Pró-Reitoria de Ensino 

De acordo com IFSC a PROEN: 

À Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) compete planejar, desenvolver, controlar 

e avaliar a execução das políticas de ensino homologadas pelo Conselho 

Superior e, a partir de orientações do Reitor e em consonância com as 

diretrizes emanadas do Ministério da Educação, promover ações que 

garantam a articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. 

(IFSC,2017) 

RDP – Regimento Didático Pedagógico 

O Regimento Didático Pedagógico é um documento de gestão do processo educacional, 

o qual estabelece as normas referentes aos processos didáticos pedagógicos 

desenvolvidos por todos os campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Santa Catarina (IF-SC). 

SETEC - Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
  
De acordo com o Art. 13 do Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, compete a 
Secretaria de Educação e Tecnológica as seguintes funções: 
 
Promover o desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica em junção com as 
políticas públicas. Planejar, orientar, coordenar e avaliar o processo de formulação e 
implementação da Política de Educação. Implantar e Definir política de financiamento 
permanente; Promover ações para fortalecimento à expansão e a melhoria na qualidade 
da educação. Gerar o fortalecimento da Rede Pública Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica. Realizar e promover pesquisas e estudos para políticas estratégicas, 
objetivando o desenvolvimento da Educação. Acompanhar e avaliar as atividades 
desenvolvidas pela Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Manter, 
Elaborar e atualizar o catálogo nacional de cursos técnicos e o catálogo nacional de 
cursos de formação inicial e continuada. Estabelecer diretrizes para as ações de 
expansão e avaliação da Educação Profissional e Tecnológica em conjunto com o Plano 
Nacional de Educação - PNE. (Portal MEC,2017) 
 
UAB – Universidade Aberta do Brasil 
Com base na CAPES(2017), a Universidade Aberta do Brasil (UAB), é um sistema 

integrador por universidades públicas que ofertem cursos de nível superior para a classe 

da população que tem dificuldade ao acesso a formação universitária, por meio do uso da 

metodologia de educação a distância(EaD). “Prioritariamente, os professores que atuam 
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na educação básica da rede pública são atendidos, seguidos dos dirigentes, gestores e 

trabalhadores em educação básica dos estados, municípios e do Distrito Federal.” 

(CAPES,2017) 

Com isso o Sistema Universidade Aberta (UAB), fornece a articulação, bem como a 

interação e a efetivação de iniciativas que estimulam a parceria entre os três níveis 

governamentais (Municipal, Estatual e Federal) juntamente as universidades públicas e 

demais organizações que possam estar interessadas. Assim viabilizando métodos para a 

implantação e a execução de graduação e pós-graduação de forma consorciada. Assim 

desenvolvendo a ideia de implantar a universidade pública em locais distantes, 

incentivando o crescimento de municípios com baixo IDH e IDEB. Com esse Sistema, 

funciona como um eficaz instrumento para o acesso ao ensino superior e para 

requalificação do professor em outras disciplinas, assim fortalecendo o ensino no interior 

do Brasil. 
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