Colegiados

Conselho Superior

O Conselho Superior é o órgão deliberativo e consultivo máximo do IFSC. É composto por
integrantes da comunidade interna (alunos, professores, técnicos administrativos e
diretores-gerais de campi), eleitos por seus pares, e de segmentos ligados à educação
profissional e tecnológica, tendo o reitor como presidente. Reúne-se a cada dois meses e trata
de assuntos relativos a políticas institucionais, orçamento anual, prestação de contas, eleições
para reitor e diretores-gerais, entre outros. Para acessar a página do Conselho Superior,
clique aqui
.

Colégio de Dirigentes

O Colégio de Dirigentes é um órgão normativo e consultivo formado pelo reitor e pelos
pró-reitores e diretores-gerais de campi. Presidido pelo reitor, trata de matéria administrativa,
econômica, orçamentária e financeira e sobre relações sociais, de trabalho e de vivência. O
calendário acadêmico e critérios para distribuição do orçamento anual são dois exemplos de
assuntos que passam pelo Colégio de Dirigentes. Para acessar a página do Colégio de
Dirigentes, clique aqui .
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Colegiado de Desenvolvimento de Pessoas

O Colegiado de Desenvolvimento de Pessoas é um órgão normativo e consultivo que tem por
finalidade subsidiar a Reitoria nos encaminhamentos das políticas de pessoal. Em suas
reuniões mensais, trata de diretrizes, políticas e normas internas para a gestão de pessoas do
IFSC. É formado por representantes dos professores e técnicos administrativos, além dos
pró-reitores de Administração (presidente), Ensino e Desenvolvimento Institucional e do diretor
de Gestão de Pessoas. Para acessar a página do Colegiado de Desenvolvimento de Pessoas,
clique aqui
.

Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão

O Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) é um órgão normativo e consultivo que
trata de políticas educacionais, de pesquisa e de extensão do IF-SC. É formado por
representantes dos professores e dos técnicos administrativos, além dos pró-reitores de Ensino
(presidente), Extensão e Relações Externas e Pesquisa, Pós-graduação e Inovação. Passam
pelo Cepe, por exemplo, todas as propostas de criação, reestruturação e extinção de cursos no
IF-SC, assim como suspensão de oferta de vagas. Para acessar a página do Colegiado de
Ensino, Pesquisa e Extensão, clique aqui .
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