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Novidades no

Inscrições
para a prova
vão até o dia
16. Este ano,
instituição
oferece 13
novos cursos,
todos de
graça

IF-SC

MAURÍCIO FRIGHETTO

FIQUE LIGADO

Inscrições: até 16 de novembro
● Como fazer: www.ingresso.ifsc.edu.br
● Data da prova: 4 de dezembro (para
os cursos de graduação) e 18 de dezembro (cursos técnicos)
● Taxa de inscrição: R$ 30 (cursos técnicos) e R$ 40 (cursos de graduação).
A inscrição para os cursos Proeja de
Chapecó e Jaraguá do Sul é gratuita.
● Para tirar dúvidas: 0800-722-0250

maurício.frighetto@diario.com.br

●

Você já deve ter ouvido
falar que falta mão de obra
qualificada no Brasil, certo?
Se quiser entrar no mercado
de trabalho bem preparado,
uma das opções é fazer um
curso técnico ou de graduação no Instituto Federal de
Santa Catarina (IF-SC). São
3.127 vagas divididas em 18
cidades. As inscrições para
o concurso vão até o dia 16
de novembro.
As vagas são para os cursos
de graduação (superiores de tecnologia, engenharia e licenciatura) e técnicos. Estes últimos são
divididos em três modalidades:
integrado, quando o aluno faz o
ensino médio junto com o curso
técnico no IF-SC; concomitante, quando o aluno faz o ensino médio em outra instituição
e curso o técnico no IF-SC; e
subsequente, quando o aluno já
concluiu o ensino médio e faz
apenas o curso técnico no IF-SC.
Os campi Chapecó e Jaraguá do Sul também oferecem
a modalidade de educação de
jovens e adultos (Proeja).
Este ano, o IF-SC traz 13 cursos novos (veja a lista ao lado).
O curso de Engenharia de Telecomunicações, com duração
de cinco anos, por exemplo, é
oferecido pela primeira vez em
uma instituição pública de ensino no Sul do país.

PARA SABER MAIS

●

Entre no endereço www.ingresso.
ifsc.edu.br, clique no link “Cursos do
IF-SC” na parte superior do site e, depois, em “Guia de Cursos”. Então escolha uma das duas opções: “Cursos
Técnicos” ou “Cursos de Graduação”.
Acessando uma destas duas opções
vai aparecer uma lista de cursos. Clicando nelas você terá uma série de
informações sobre cada um.

CURSOS NOVOS

Araranguá
Técnico Integrado em Eletromecânica
● Técnico Integrado em Vestuário
●

Criciúma
Técnico Integrado em Edificações
● Técnico Integrado em Mecatrônica
●

●

Florianópolis-Continente
Técnico Subsequente em Eventos

Gaspar
Técnico Concomitante em Modelagem
do Vestuário
● Técnico Integrado em Química
● Técnico Integrado em Vestuário
●
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Jaraguá do Sul
Proeja em Vestuário
● Técnico Subsequente em Malharia
● Técnico Subsequente em Vestuário
●

diario.com.br

●

> Confira as dicas e as novidades do
vestibular em www.diario.com.br
●

São José
Engenharia de Telecomunicações
Urupema
Técnico Concomitante em Fruticultura

