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Aconteceu entre os dias 04 e 09 de abril
04 de abril
Reunião do CODIR
No dia 04 de abril o Diretor-Geral do Câmpus Jaraguá do Sul, Jaison da Maia, esteve representando o câmpus em
Florianópolis na Reunião do Colégio de Dirigentes (CODIR). O Relato desta reunião será enviado por e-mail para
todos os servidores.

Início do processo de Validações
Entre os dias 04 e 20 de abril está previsto o processo de validações de Unidades Curriculares no Câmpus. Os
estudantes tem de 04 a 08 de abril para solicitar o formulário e entregar os documentos no Registro Acadêmico.

Reunião Pedagógica do curso de Moda
Docentes do curso de Moda, Direção de Ensino e Coordenadoria pedagógica reuniram-se às 13:00 para discutir e
organizar o cronograma de atividades dos projetos integradores do 2º e 4º módulos do curso.

Reunião GT Eventos
Às 16:30 integrantes do GT Eventos, a representante da extensão Deise e a coordenadora de Relações externas do
Câmpus GW reuniram-se para tratar de assuntos relacionados às formaturas de 2015/2 que acontecerão nos dia s 8,
15 e 29 de abril.

05 de abril
Capacitação de Dirigentes
No dia 05 de abril, o Diretor- Geral esteve em capacitação na Reitoria representando o Câmpus Jaraguá do Sul.

Reunião GT Ingresso
Às 13:30 os membros do GT Ingresso reuniram-se para tratar a organização do período de inscrições para o semestre
2016/2. As inscrições estão abertas de 05 de abril à 23 de maio. Mais informações no site
http://www.ifsc.edu.br/ingresso-inicio.

Processo CERTIFIC
Na tarde deste dia os docentes do curso técnico em Vestuário, apresentaram no auditório do Câmpus, os conteúdos
dos Componentes curriculares do curso para que os estudantes tenham conhecimento e possam optar pelo processo
de certificação ou cursar o componente.

Palestra com professora da UFSC
Também nesta tarde recebemos uma professora da UFSC, que conversou com os estudantes do Vestuário
Subsequente 2015 sobre Temática para TCC.

Reunião FIC Português para Estrangeiros
Às 19:00 docentes e a Direção de Ensino reuniram-se para tratar da organização do FIC de Português para
estrangeiros, que terá uma nova turma iniciando em maio.
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06 de abril

Processo CERTIFIC
Na manhã deste dia os docentes do curso técnico em Vestuário, apresentaram no auditório do Câmpus, os conteúdos
dos Componentes curriculares do curso para que os estudantes tenham conhecimento e possam optar pelo processo
de certificação ou cursar o componente.

Reunião GT Espaços Físicos
Às 13:00 os membros do GT Espaços Físicos tiveram sua primeira reunião para definição do coordenador do GT,
cronograma e organização das atividades.

Reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
Os membros deste Conselho reuniram-se às 14:00 para tratar de assuntos referentes ao Ensino, Pesquisa e Extensão.
O relato desta reunião é enviado por e-mail aos membros do Conselho que encaminham aos seus pares.
Posteriormente os relatos estarão disponíveis no site do câmpus. Dúvidas, sugestões e itens de pauta podem ser
enviados para ensino.jar@ifsc.edu.br.

Reunião sobre Orçamento 2016
Todos os coordenadores de cursos e áreas do câmpus foram convocados pela Direção-Geral, reuniram-se às 16:30
para definir a distribuição de orçamentos entre as áreas após cortes orçamentários.

07 de abril
Troca de Experiências JAR/GW
Os servidores do Registro Acadêmico e a Direção de Ensino do Câmpus JAR, estiveram neste setor do Câmpus GW,
para trocar experiências referentes ao funcionamento do Registro e Secretaria Acadêmica. O objetivo desta interação
é a melhoria nos processos do setor.

Capacitação Pedagógica- Docentes 2015 e 2016
Todos os docentes que ingressaram no Câmpus nos anos de 2015 e 2016 foram convidados pela Direção de Ensino à
participar de uma capacitação pedagógica ofertada pela Coordenadoria Pedagógica, os assuntos tratados e os
responsáveis foram: Apresentação das funções e objetivos da Coordenadoria Pedagógica, assistência estudantil,
atendimento social e diários de classe (Priscila); Atendimento psicológico (Juliana), Plano de Ensino; (Valli), PSAD
(Ariela).

Reunião Técnico em Química
Os docentes do curso reuniram-se às 17:30, para tratar de assuntos referentes ao Conectando Saberes.

08 de abril
Capacitação Pedagógica- Coordenadores de Curso
Os coordenadores de curso, foram convidados pela Direção de Ensino à participar de uma capacitação pedagógica
ofertada pela Coordenadoria Pedagógica, os assuntos tratados e os responsáveis foram: Apresentação das funções e
objetivos da Coordenadoria Pedagógica, assistência estudantil, atendimento social (Priscila); Atendimento psicológico
(Juliana), Plano de Ensino (Valli), diários de classe (Kelly) e PSAD (Ariela).

Formatura cursos Técnicos GW
Na noite do dia 8 de abril aconteceu a Formatura do Cursos Técnicos do Câmpus GW. Membros do GT Eventos do
Câmpus Centro auxiliaram na organização do evento.

09 de abril
Sábado Letivo
Neste sábado estiveram em atividades as seguintes turmas: Técnico em Química ( 2ª e 4ª fase), Técnico em Vestuário
( Matutino- Proeja 2015 e 2016, Subsequente 2016), Licenciatura (2ª e 3ª fase) , Técnico em Moda (3° e 4º módulo),
Técnico em Malharia ( 1º, 2º e 3º módulos, vespertino e noturno).

Agenda de 11 a 16 de abril
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11 de abril
Reunião Pedagógica de Moda
Docentes, coordenadoria pedagógica e Direção de Ensino estarão novamente reunidos às 13:00, para continuar a
orgazanição e discussões referentes aos projetos integradores do curso Técnico em Produção e Design de Moda.

Parceria IFSC e Prefeitura Municipal- LIBRAS
Às 15:00 estarão reunidos a Direção de Ensino, representantes da Prefeitura Municipal, docentes e intérprete de
Libras do câmpus com objetivo de uma possível parceria para a capacitação dos servidores da Prefeitura de Jaraguá
do Sul quanto ao atendimento de surdos nos setores da instituição. A parceria poderá ser firmada através de um
projeto de extensão.

Validação
O Registro Acadêmico fará a entrega de documentos dos pedidos de validação aos coordenadores de curso.

12 de abril
Reunião GT Ingresso
Os membros do GT Ingresso terão nova reunião às 13:30, para continuar as atividades relacionadas ao período de
inscrições 2016/2.

Reunião GT SNCT
Os membros do GT Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, terão nova reunião às 13:30, para continuar as
atividades relacionadas ao planejamento deste evento.

Planejamento Gestão
Os integrantes da Direção do Câmpus se reunirão, às 14:30, para realizar o planejamento semanal de atividades e
demandas da gestão.

Validação
Início da análise de documentos pelas comissões formadas em cada curso.

13 de abril
Oficina- Características da Escrita Científica
As servidoras da Biblioteca ofertarão através de um projeto de Extensão uma oficina sobre Características da Escrita
Científica, às 10:00
na Biblioteca.
na Biblioteca até o dia 12 de abril.
Título
SessãoInscrições
(opcional)

Oficina- Elaboração de citação e referências
As servidoras da Biblioteca ofertarão através de um projeto de Extensão uma oficina sobre Elaboração de citação e
referências, às 13:30 na Biblioteca. Inscrições na Biblioteca até o dia 12 de abril.

Reunião Colegiado do Câmpus
O Colegiado do Câmpus terá reunião ordinária das 14:00 às 16:00. A pauta e a ata da reunião são enviadas por e-mail
para os servidores e representantes discentes.

Reunião FIC
Os coordenadores de FICs em andamento, interessados em ofertar FICs e a Direção de Ensino, estarão reunidos às
16:30 para organização dos cursos atuais e futuros. A reunião é aberta a todos os interessados.

Prazo Final para Entrega dos Planos de Ensino 2016/1
Os docentes devem enviar seus plano de ensino 2016/1 até esta data para a servidora da coordenadoria pedagógica
Valli - valli@ifsc.edu.br
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14 de abril

Submissões CEPE
Prazo final para submissões de PPC e solicitações de ofertas de cursos ao CEPE. Estes pedidos serão analisados em
reunião no dia 28/04.

15 de abril
Formatura Cursos Superiores JAR e GW
Será realizada no Auditório do Câmpus Centro, às 19:00, a formatura dos cursos de Licenciatura em Física e
Fabricação Mecânica dos Câmpus Jaraguá do Sul Centro e Rau. Os Gts de ambos os câmpus estão organizando o
evento junto as coordenadorias de CERE e Relações Externas.

16 de abril
Sábado Letivo
Neste sábado estarão em atividades as seguintes turmas: Técnico em Química (1ª, 2ª e 3ª fase), Técnico em Vestuário
( Vespertino- Proeja 2015 e 2016, Subsequente 2015 e 2016), Licenciatura (5ª e 6ª fase) , Técnico em Moda (2º, 3° e
4º módulo).

Título Sessão (opcional)

Envie informações para os próximos Informativos através deste formulário
eletrônico: http://goo.gl/forms/pRL9lUuj8D

