
Por que queremos a Transformação do CEFET-SC em   

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFET ? 
 

 Pelas seguintes Vantagens e Desvantagens: 
 

Vantagens de ser IFET Desvantagens em continuar 
CEFET 

Descentralização administrativa com a 

constituição de Campus com autonomia. As decisões 

gerais são tomadas de forma colegiada. 

Hoje as Unidades de Ensino não 

possuem autonomia orçamentária e 

financeira. 

Incremento do orçamento de custeio e 

aquisição de equipamentos, uma vez que o IFET é a 

prioridade do Plano de Desenvolvimento da Educação 

para a educação profissional. 

Orçamento limitado e necessidade de 

complementação a partir de emendas 

parlamentares, o que não é sempre 

garantido. 

Garantia de percentual mínimo de 50% de vagas 

para o ensino técnico de nível médio, 

cumprindo sua função social de formação de mão-de-

obra qualificada para o desenvolvimento do país. 

Atualmente não há limite para 

oferecimento de vagas para cursos 

técnicos, mas a instituição poderia 

reduzir os cursos técnicos e atuar mais 

com ensino superior, deixando de 

cumprir esta importante função social. 

Ampliação de vagas nos cursos superiores de 

tecnologia, uma vez que atualmente oferecemos 14% 

das vagas nessa modalidade. Esse valor poderá chegar 

até 30% com IFET. 

Não há restrição em relação ao 

oferecimento dos cursos superiores de 

tecnologia, porém a limitação para 

oferta destes cursos têm sido a falta de 

contratação de professores e falta de 

recursos para laboratórios.  

Possibilidade de um acordo mais rápido sobre plano 

de carreira único para professores. 

Com CEFET as discussões sobre plano 

de carreira são lentas e se arrastam há 

anos sem resultados. 

Equiparação com a universidade, o que 

significa que os diplomas expedidos serão registrados 

no próprio IFET e terão maior reconhecimento no 

exterior, o que amplia possibilidade de intercâmbios. 

Hoje há controvérsias se o CEFET pode 

ou não registrar diplomas de nível 

superior. Atualmente a figura de Centro 

Federal dificulta a aceitação dos 

diplomas expedidos no exterior e limita 

a possibilidade de intercâmbio. 

Maior acesso às fontes de fomento à pesquisa, 

uma vez que o Projeto de Lei cria o IFET como 

instituição de Ensino Superior, que desenvolve pesquisa 

e Extensão.  Isso significa mais bolsas para os alunos e 

professores, o que tende a aumentar a permanência e 

melhorar a formação acadêmica. 

Atualmente é muito difícil acessar 

recursos para bolsas e financiamento 

para projetos de pesquisa, pois o CEFET 

não é reconhecido pelos órgãos 

financiadores como Instituição de 

Pesquisa. 

O Orçamento Financeiro enviado direto para 

cada Campus que poderá executar todo o processo de 

compras, isso agiliza a aquisição de equipamentos e 

matérias de consumo, reduzindo drasticamente o tempo 

de entrega e ainda melhora o controle e 

acompanhamento dos gastos. 

Atualmente o orçamento é centralizado 

e todo processo de compra é 

centralizado na Direção Geral em 

Florianópolis.  

Garantia da integração das sete novas 

Unidades que estão sendo construídas no Estado 

aprovadas no Plano de Expansão II. Com estas novas 

unidades nossa instituição será maior e mais forte para 

negociar o incremento de recursos. 

Como a prioridade do governo é a 

constituição e fortalecimento dos IFET’s, 

isso significa que as unidades que estão 

sendo construídas serão agregadas ao 

IFET Agrícola de Santa Catarina, 

estagnando o processo de expansão de 

nossa instituição.  

O IFET permite a implantação de cursos de 

engenharia e licenciatura, além de Mestrado 

e Doutorado em todas as Unidades (Campi) do 

Estado, de acordo com a demanda de cada região.  

Atualmente não podemos ofertar cursos 

de engenharia. 

Comissão em defesa da Transformação em IFET. 


