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POCV – Plano de Oferta de Cursos e Vagas 
 
 

O Plano de Oferta de Cursos e Vagas (POCV) é o capítulo 4 do PDI – Plano 

de Desenvolvimento Institucional. Este documento norteia as decisões do IFSC sobre 

admissão de servidores e ampliação de espaço físico (IFSC, 2015). 

O POCV integra a previsão de cursos oferecidos com a contratação de 

professores. Com base na carga horária das disciplinas previstas para cada curso, é 

calculada a quantidade de professores necessária para os cursos do câmpus. “É uma 

ferramenta que mostra a sobrecarga ou ociosidade do corpo docente e permite planejar 

as vagas para concurso público”, diz a pró-reitora de Ensino, Daniela de Carvalho 

Carrelas. (IFSC, 2015). 

O professor é admitido para uma grande área dentro dos departamentos 

acadêmicos e, preferencialmente, lecionará as unidades curriculares desta grande área, 

em qualquer curso do Departamento e do Campus. No Quadro 01 constam as grandes 

áreas da POCV do Departamento de Construção Civil – DACC, do Campus Florianópolis 

do IFSC. 

Quadro 01 - grandes áreas da POCV do DACC 

Fundamentos Químicos e Biológicos 

Geotecnologia 

Gestão de Obras da Construção Civil 

Meio Ambiente 

Projetos de Estruturas de Construção Civil 

Projetos e Instalações de Construção Civil 

Saneamento 

Sistemas de Transporte 

Tecnologia e Materiais de Construção Civil 

Topografia e Geodésia 

 

De acordo com o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC, 2017), as 

decisões no sentindo, de criação, alteração e extinção dos cursos do Instituto Federal de 

Santa Catarina cabe ao Conselho Superior (Consup). A implantação do POCV, estará 

sujeita às decisões da Consup, juntamente com acompanhamento do CEPE (Colegiado 
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de Ensino, Pesquisa e Extensão) e prévia analise do Colegiado do campus ofertante. 

De acordo com o artigo 8º da Lei 11.892/2008, no desenvolvimento das suas 

ações acadêmicas, o IFSC deve garantir: 

“a. o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para a educação 

profissional técnica de nível médio;” (IFSC,2017) 

“b. o mínimo de 20% (vinte por cento) de suas vagas para cursos de 

licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica visando a formação 

de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e 

para a educação profissional;” (IFSC,2017) 

Segundo previsto pelo parágrafo 2º do artigo 8º da Lei nº 11.892/2008, a 

oferta da formação em nível superior possa ser ajustada, pela justificativa de questões 

sociais, sem a ver perda do índice apresentando anteriormente, sendo feita por exclusão, 

com a redução do índice apresentado. Assim como no parágrafo 1º do artigo 2º do 

Decreto nº 5840/2006, sejam disponibilizados 10%(dez por cento) do total de vagas de 

ingresso da unidade ofertante para o Programa Nacional de Integração Profissional com a 

Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos(Proeja). 

Assim como disposto no Plano Nacional de Educação do período entre 2014 

e 2024, que a relação aluno-professor, conforme estipulado nas metas 11.11 e 12.3, seja 

gradualmente aumentada para 20 alunos para 1 professor nos cursos técnicos de nível 

médio e 18 alunos para 1 professor nos cursos presenciais de graduação.  

Assim também: 

“[...]ajustando-se o disposto na meta 3 do Termo de Acordo de Metas 
e Compromissos, que prevê a relação de 20 alunos regularmente 
matriculados nos cursos presenciais por professor, considerados os 
cursos técnicos, superiores e FIC, em relação ao quadro de 
professores ativos na instituição.” (IFSC,2017) 
 

De acordo com IFSC(2017), Plano de Oferta decursos e Vagas (POCV) é a 

estrutura oferta do IFSC e apresenta a evolução anual de seus indicadores, até o alcance 

das metas propostas. Este processo não se completa essencialmente dentro do período 

de vigor do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).  
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