
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – Campus Concórdia

ORIENTAÇÕES PARA ALUNOS INGRESSANTES NO 1°  ANO DO ENSINO MÉDIO
2023

Prezados estudantes,
Sejam bem-vindos ao Instituto Federal Catarinense – Campus Concórdia!

As informações abaixo são relevantes para vocês e seus pais e/ou responsáveis.

1. REUNIÃO

Data: 06/02/2023 (data de início das aulas)
Horário: 14h
Local: Auditório Central
Quem deverá participar: pais e alunos dos 1º anos.

2. UNIFORME

A  Associação  de  Pais  e  Professores  do  Instituto  Federal  Catarinense  –  Campus
Concórdia, realizou o levantamento de preços para a aquisição de uniformes e enxovais
para os alunos ingressantes no ano de 2023. A empresa GRETEX Uniformes cotou o
menor preço global.

-  Fica  facultado  ao  estudante/família,  a  solicitação  ou  não  do  uniforme  da  empresa
vencedora.  Contudo,  salientamos que  o  uso  de uniforme é  obrigatório  na  Instituição,
conforme instrução normativa 05/2018 do Campus Concórdia.

-  Novas peças de uniforme poderão ser adquiridas, no decorrer do ano de 2023, com os
valores já estabelecidos.

- No uniforme deverá constar o logotipo oficial do IFC – Campus Concórdia  e o Curso  ao
qual o aluno está vinculado. (Logo conforme manual de uso da marca do IFC).

- As condições de pagamento ficam a critério da empresa classificada e do solicitante do
produto (pais ou responsável pelo aluno).

-  A empresa entregará o uniforme solicitado em pacotes separados e identificados no
prazo de até 60 dias.

-  Os pais ou responsáveis que desejarem antecipar a prova do uniforme, poderão se
dirigir à empresa GRETEX (Rua Prefeito  Domingos Machado de Lima, 400 – Centro,
Concórdia – SC), nos dias 01, 02 e 03 de fevereiro de 2023.

- Todos os alunos ingressantes que não realizaram a escolha e prova do uniforme/enxoval
nas datas citadas acima, poderão fazê-las no dia 06/02/2023, no Campus Concórdia. Se
necessário, a empresa estará disponível no Campus também no dia 07/02/2023.

-  A empresa apresentará os modelos do uniforme no ato da escolha e prova.



-  Contato GRETEX -  WhatsApp: 49 98435 7646, Fone: 49 - 3442 1195

-  Segue  link  do  uniforme/enxoval  com  as  quantidades,  descrição,  uso  (obrigatório,
recomendado e opcional), valor e modelo. Fica a critério do aluno e/ou responsável a
quantidade de peças a ser adquiridas.

Link: Desc  r  ição e valores dos uniformes  

3. REGULAMENTOS

- Regulamento de Conduta Discente do Instituto Federal Catarinense.

Link: Regulamento de conduta discente

- Regulamento da Moradia Estudantil do Instituto Federal Catarinense.

Link: Regulamento da moradia estudantil

4.MORADIA ESTUDANTIL

  - Os alunos internos contemplados com a moradia, devem acessar o Campus no turno da
manhã do dia 06/02/2022, a partir das 07h30.

  - Os alunos semi-internos devem acessar o Campus no turno da tarde do dia 06/02/2022, a
partir das 13h.

   
  
    5. REFEITÓRIO

     No dia 06/02/2022, aos alunos internos (contemplados com a moradia), o almoço será
servido no refeitório. Para os pais e/ou responsáveis, o almoço terá o custo de R$ 6,00,
mediante a compra do vale na tesouraria do Campus.

    6. CONTATOS

    SISAE  –  SERVIÇO  INTEGRADO  DE  SUPORTE  E  ACOMPANHAMENTO
EDUCACIONAL

    E-mail: s  isae.concordia@ifc.edu.br  
    Telefones: 49 - 3441 4823, 3441 4824, 3441 4828 e 3441 4825 (WhatsApp).

  7.  A programação da primeira semana de aula será repassada a todos próximo ao dia
06/02/23.

https://sisae.concordia.ifc.edu.br/wp-content/uploads/sites/7/2023/01/UNIFORMES-2023-ENSINO-M%C3%89DIO-INTEGRADO-2.pdf
mailto:sisae.concordia@ifc.edu.br
mailto:sisae.concordia@ifc.edu.br
https://sisae.concordia.ifc.edu.br/wp-content/uploads/sites/7/2021/04/Regulamento-da-moradia-estudantil.pdf
https://consuper.ifc.edu.br/wp-content/uploads/sites/57/2022/12/2017-Aprova-Regulamento-de-Conduta-Discente.pdf
https://sisae.concordia.ifc.edu.br/wp-content/uploads/sites/7/2023/01/UNIFORMES-2023-ENSINO-M%C3%89DIO-INTEGRADO-2.pdf
https://sisae.concordia.ifc.edu.br/wp-content/uploads/sites/7/2023/01/UNIFORMES-2023-ENSINO-M%C3%89DIO-INTEGRADO-2.pdf

