Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio
IFSC 2019 - Para alunos de 9° ano.
Quando a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica foi criada, em dezembro
de 2009, a maior parte dos Centro Federais foram transformados em Institutos Federais (IFs). A nova
legislação determinou que pelo menos 50% das vagas oferecidas pelos IFs fossem destinadas à educação
profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes do
ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos.
Os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio permitem que o estudante faça o Ensino Médio junto com um
curso técnico no IFSC. Para se inscrever nessa modalidade, o candidato precisa ter o Ensino Fundamental
completo ou concluí-lo até a data de matrícula do processo seletivo 2019.
Características dos cursos técnicos integrados
A duração do curso técnico integrado ao Ensino Médio no IFSC varia de três anos e meio a quatro
anos, dependendo da carga horária de cada área. Quando o aluno conclui esse curso, ele recebe um único
diploma como técnico na área estudada, que vale também como certificação de conclusão de Ensino Médio.
Nos primeiros dois anos do curso, a grade curricular dos estudantes conta com mais matérias de formação
geral. Já a partir da metade do curso, os alunos passam a estudar mais disciplinas das áreas técnicas que
escolheram e são acompanhados pelo departamento do qual cada curso técnico faz parte.
Melhor centro universitário do país
Em 2008, 2009, 2010, 2012 e 2013 o IFSC (ainda CEFET-SC em 2008) ficou em primeiro lugar na
categoria Centro Universitário do Índice Geral de Cursos do Ministério da Educação, sendo apontado, por
isso, como o "melhor centro universitário do país" por dois anos consecutivos. Em 2010, o IFSC ficou com
a segunda maior nota do país no IGC (Índice geral de Cursos) na categoria Centro Universitário, sendo, pelo
terceiro ano seguido, o primeiro entre os institutos federais de educação, ciência e tecnologia.
Por serem alunos também de Ensino Médio, os estudantes dos cursos técnicos integrados recebem um
tratamento especial. “Acompanhamos sistematicamente esses alunos mais de perto por meio de nosso setor
pedagógico para ver como está o desenvolvimento de cada um e, até em função da idade, precisamos dar
esse tratamento diferenciado”, explica a chefe do Departamento Acadêmico de Linguagem, Tecnologia,
Educação e Ciência (Daltec) do Campus Florianópolis, Carmencília de Fátima Fagotti Mori.
Fonte: http://www.ifsc.edu.br/noticia-ingresso/2696-tem-um-curso-para-voce-tecnico-integrado
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Federal_de_Santa_Catarina#A_cria.C3.A7.C3.A3o
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O Centro Educacional Universo oferece anualmente o Curso Intensivo
Preparatório para a prova do IFSC.
Abaixo as informações para alunos do Centro Educacional Universo:
Serão ministradas aulas nas disciplinas de: Matemática, Língua Portuguesa e Atualidades.
Aulas ministradas no auditório por nossos professores: Max, Carla e Solange.
Nossos professores desenvolvem e aplicam simulado(s) para a prova no decorrer do Curso Preparatório.
Falta ou desistência do curso, não caberá devolução do investimento.
Com material incluso.
O pagamento poderá ser feito em até 3 parcelas, sendo a 1ª no ato da matrícula em dinheiro e mais 02
parcelas fixas no boleto bancário (consulte secretaria escolar).
✓ As aulas serão realizadas entre o período de 11/09/2018 a 23/11/2018, de terça a sexta-feira, das
18h30min às 21h30min.
✓ Matrículas abertas!
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Aguardamos você!
Procure a Secretaria Escolar para maiores informações.
Rua Professor Nilson José de Jesus, n° 91 – CEP 88058-160 - Praia dos Ingleses – Florianópolis – SC
Fones/Fax: (48) 3369.1484 – e-mail: secretaria@escolauniverso.com.br

