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RESOLUÇÃO Nº 18 DO CONSELHO SUPERIOR, 
 DE 31 DE MAIO DE 2021. 

 

APROVA a atualização da sigla 
do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
do Sertão Pernambucano - IF 
SERTÃO-PE.  

 

 
  A Presidente do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Sertão Pernambucano, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: 

 
 

 
Art. 1º APROVAR a atualização da sigla do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Sertão Pernambucano - IF SERTÃO-PE. 
 
 
 Art. 2º Esta resolução entra em vigor a partir da data da sua publicação.  
 
 

 
 
 
 
 

MARIA LEOPOLDINA VERAS CAMELO 
Presidente do Conselho Superior 

 

 

 

 

 

PUBLICADO NO SITE INSTITUCIONAL EM: 31/05/2021. 
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Revisão da sigla do Instituto Federal do Sertão Pernambucano

1. Objetivo
Este documento tem o objetivo de elucidar argumentos para revisar a sigla do Instituto Federal do Sertão Pernambucano.

2. Definição
Consultando o dicionário Michaelis[1], a definição de SIGLA pode ser assim compreendida:
Redução das letras ou das sílabas iniciais de uma denominação ou de um título, como em INSS (Instituto Nacional do
Seguro Social), ONU (Organização das Nações Unidas) ou ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) em uma
única palavra (monograma).

Assim as siglas tentam simplificar a comunicação, uma vez que inibem a situação em que denominações longas possam
tirar o foco do conteúdo central (ou finalidade) da mensagem que se deseja transmitir.

3. Fatos
Ao observar a atual sigla do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, percebe-se duas situações incomuns nas regras de
construção de siglas[2, 3]:
1. A presença de um hífen ‘-’ (também conhecido como traço ou sinal de menos). 
2. A sigla em si não é um monograma (palavra única) porque tem um espaço dividindo a sigla em dois monogramas ‘IF’
e ‘SERTÃO-PE’.

4. Consequências
E isso tem gerado frequentemente as seguintes situações:
1. Quando vão enviar e-mail, as pessoas perguntam se tem mesmo o hífen.
2. Mensagens que não chegam porque as pessoas escreveram sem o hífen ‘ifsertaope’ ou com underline ‘ifsertao_pe’.
3. Quando estão escrevendo uma mensagem a sigla fica dividida na linha atual e na próxima linha, por exemplo: ‘IF
SERTÃO-PE’
Ao invés de:
‘IFSERTÃO-PE’
Em resumo: Há dificuldade de comunicação com a sociedade e em manter a percepção e a escrita da sigla uniforme.

5. Justificativa (perguntas e respostas rápidas):
5.1 E as siglas dos outros Institutos Federais, como elas são?
Vejam alguns exemplos:
IFPE (Instituto Federal de Pernambuco) => https://www.ifpe.edu.br
IFSP (Instituto Federal de São Paulo) => https://www.ifsp.edu.br
IFRN (Instituto Federal do Rio Grande do Norte) => https://www.ifrn.edu.br
IFFar (Instituto Federal Farroupilha) => https://www.iffarroupilha.edu.br
IFNMG (Instituto Federal do Norte de Minas Gerais) => https://www.ifnmg.edu.br
IFB (Instituto Federal de Brasília) => https://www.ifb.edu.br

5.2 Por que ‘IFSertãoPE’ e não ‘IFSPE’?
Embora as duas construções estejam dentro da norma, a ideia de se manter a palavra ‘Sertão’ é justamente para explicitar
e valorizar a região onde o Instituto atua.
Usando apenas o ‘S’, o entendimento do termo ‘Sertão’ ficaria implícito e também geraria confusão com as siglas de
alguns outros Institutos, como por exemplo IFPE (Instituto Federal de Pernambuco) ou IFSP (Instituto Federal de São
Paulo).
Pelas regras vigentes de construção de siglas [2, 3] é mais consagrado usar ‘Sertão’ (apenas a primeira letra maiúscula)
do que ‘SERTÃO’ (todas as letras maiúsculas). Ainda considerando as mesmas regras, ‘PE’ (em maiúsculas) refere-se à
sigla da unidade da federação ‘Pernambuco’.
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5.3 A mudança na sigla traria problemas para o e-mail institucional ou os sistemas do 
Instituto?
Não, porque a adoção de uma nova sigla vai permitir redirecionar todas as mensagens de e-mail e links dos sistemas da
sigla  antiga  para  a  nova  sigla.  Por  exemplo  se  alguém enviar  uma  mensagem para  ‘@ifsertao-pe.edu.br’ ela  será
redirecionada para ‘@ifsertaope.edu.br’.

5.4 E os conteúdos desses sistemas e os documentos institucionais vigentes?
Esses  poderiam  ser  atualizados  progressivamente  e  na  medida  de  disponibilidade  das  pessoas  responsáveis  pelos
mesmos. Por exemplo: se uma normativa  (documento institucional)  usa a sigla atual  em seu conteúdo,  na  próxima
revisão, o conteúdo da normativa seria atualizado para a nova sigla.

6. Sugestão de nova sigla
Do que foi exposto, a sugestão seria mudar a sigla para ‘IFSertãoPE’.
Nas situações onde não se permite o uso do acento til ‘~’ ou maiúsculas (como os sistemas de e-mail e 
sites) ficaria ‘IFSertaoPE’ ou ‘ifsertaope’, respectivamente.

7. Citações
[1] Michaelis. Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/busca?
r=0&f=0&t=0&palavra=sigla

[2] Manual de Redação do Executivo Federal. Disponível em: 
http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica/manual-de-
redacao.pdf

[3] Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal. Manual de Comunicação. Disponível em: 
https://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/redacao-e-estilo/estilo/siglas
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