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Aconteceu entre os dias 11 e 15 de abril

11 de abril

Parceria IFSC e Prefeitura Municipal - LIBRAS
Estiveram reunidos a Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão, representantes da Prefeitura Municipal, docentes e
intérpretes de libras do câmpus com objetivo de firmar uma possível parceria para a capacitação dos servidores da
Prefeitura de Jaraguá do Sul quanto ao atendimento de surdos nos setores da instituição. Encaminhamento: o
representante da Prefeitura consultará a Secretaria de Administração para verificar os termos de parceria e o
interesse da instituição.

Validação
O Registro Acadêmico efetuou a entrega de documentos referentes às solicitações de validação aos coordenadores de
curso.

Reunião do GT IFSC Sustentável
O grupo reuniu-se às 13h30 com objetivo de organizar suas atividades e composição.

12 de abril
Reunião GT Ingresso
Os membros do GT reuniram-se às 13h30 para continuar as atividades relacionadas ao período de inscrições 2016/2.
Nesta reunião foram analisados os editais vigentes, elaborado cronograma de atendimento no Telecentro, bem como
criada a agenda para as próximas reuniões do GT.
O Telecentro tem como objetivo atender às demandas referentes a inscrições e conta com um servidor responsável de
segunda à sexta das 9h às 19h30 na recepção do câmpus. Qualquer servidor pode contribuir com o Telecentro, basta
informar sua disponibilidade à coordenadora do GT, Laurinda, pelo e-mail laura@ifsc.edu.br. As inscrições irão até 23
de maio.

Reunião GT da SNCT
Os membros do GT da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia reuniram-se às 13h30 para continuar as atividades
relacionadas ao planejamento deste evento. Encaminhamentos: os integrantes do grupo farão uma consulta às
coordenadorias de curso para levantar sugestões gerais quanto ao evento, tais como formato, quantidade de dias,
colaboradores, entre outros. A próxima reunião está agendada para 28 de abril às 16h.

Planejamento da Gestão
Os integrantes da Direção do câmpus reuniram-se às 14h30 para realizar o planejamento semanal de atividades e de
demandas da gestão.

Reunião do GT Napne
O GT do Núcleo de Atendimento à Pessoas com Necessidades Específicas - Napne, teve sua terceira reunião deste ano
às 13h30. Discutiu-se o projeto de extensão em parceria com a Prefeitura de Jaraguá do Sul para capacitar em Libras
servidores da Prefeitura, a necessidade orçamentária do Napne para 2016, os capítulos 2 e 8 do PDI sobre o
atendimento aos estudantes com necessidades específicas e casos específicos de estudantes de câmpus atendidos pelo
Napne.

Validação
Início da análise de documentos pelas comissões formadas em cada curso.
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13 de abril
Oficina - Características da Escrita Científica
As servidoras da Biblioteca ofertaram, por meio de um projeto de extensão, uma oficina sobre Características da
Escrita Científica, às 10h, na Biblioteca. Quatro pessoas participaram da oficina.

Oficina - Elaboração de Citação e Referências
As servidoras da Biblioteca ofertaram, por meio de um projeto de extensão, uma oficina sobre Elaboração de citação e
referências, às 13h30, na Biblioteca. Oito pessoas participaram da oficina.

Reunião do NDE da Licenciatura
O Núcleo Docente Estruturante da Licenciatura em Física reuniu-se para tratar de assuntos pertinentes ao grupo.

Reunião do Colegiado do Câmpus Jaraguá do Sul
O Colegiado do câmpus realizou reunião ordinária das 14h às 16h. A ata da reunião será enviada por e-mail para os
servidores e representantes discentes.

Reunião sobre cursos FIC
Os coordenadores dos cursos FIC em andamento, interessados em ofertar cursos FIC e a Diretoria de Ensino, Pesquisa
e Extensão reuniram-se às 16h30 para organizar as demandas dos cursos vigentes e verificar novas propostas. A
reunião foi aberta a todos os interessados. Encaminhamentos: será formado um GT para manter as discussões e a
organização periódica.

Reunião do GT Eventos
Os membros deste GT reuniram-se para organizar os próximos eventos, que são as formaturas dos dias 15 e 29 de
abril.

15 de abril
Formatura dos Cursos Superiores JAR e JGW
Foi realizada no auditório do Câmpus Jaraguá do Sul, às 19h, a formatura dos cursos de Licenciatura em Física e
Fabricação Mecânica dos câmpus Jaraguá do Sul e Geraldo Werninghaus. Os grupos de trabalho de Eventos de ambos
os câmpus organizaram o evento em conjunto com as coordenadorias de Extensão e Relações Externas (JAR) e
Relações Externas (JGW).
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Agenda de 18 a 23 de abril
Segunda (18)

Terça (19)

Quarta (20)

9h - Reunião do setor de
Patrimônio.
13h30 – Reunião da Comissão
de Avaliação dos PSADs
2016/1.

12h30 - Troca-troca literário
na Biblioteca.
13h30 - Reunião do GT Napne.
13h30 - Reunião do GT de
Ingresso.
14h30 - Reunião de
Planejamento da Gestão.
16h - Reunião do GT Espaços
Físicos.
18h - Reunião Pedagógica de
Malharia.

14h - Reunião do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão.
16h30 - Capacitação
Pedagógica para
coordenadores de curso.
Validação - Divulgação do
resultado final.
FIC - Abertura de formulário
para pedido de oferta de curso
FIC.

Quinta (21)

Sexta (22)

Sábado (23)

FERIADO

DIA LETIVO

NÃO LETIVO

Tiradentes

Envie informações para os próximos informativos por meio deste formulário
eletrônico: http://goo.gl/forms/pRL9lUuj8D

