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Aconteceu entre os dias 18 e 22 de abril

18 de abril

Reunião do setor de Patrimônio
Às 9h, reuniram-se os servidores do Patrimônio e a Direção para discutir e organizar o planejamento e execução de
atividades referentes ao setor.

Reunião da Coordenadoria Pedagógica
As servidoras do setor reuniram-se para tratar da seguinte pauta: PAEVS - procedimentos, datas e ajuda de custo,
reunião de pais - organização da atividade, planos de ensino 2016/1, diários de classe – 2015/2 e sábados letivos de
maio - organização de escala do setor.

Comissão de Avaliação dos PSADs
A comissão formada pelos coordenadores de curso, pesquisa, extensão, pedagógico e Diretoria de ensino, iniciaram
às 13h30 a avaliação dos Planos Semestrais de Atividades Docentes – PSAD, do semestre letivo 2016/1.

19 de abril
Troca-troca literário
Aconteceu na Biblioteca do câmpus um troca-troca literário, onde os participantes trocaram sugestões, experiências e
dicas de leitura.

Reunião do GT Ingresso
Os membros do GT reuniram-se às 13h30 e revisaram as ações do grupo para a próxima semana de inscrições. O
Telecentro continua atendendo das 9h às 20h. Outra frente de trabalho deste GT é a divulgação dos cursos na
comunidade.

Reunião do GT Napne
Foram discutidas atividades relacionadas aos futuros Projetos de Extensão ligados ao Napne, definição da
necessidade orçamentária deste núcleo para 2016, a inclusão do Napne no documento de orientações aos docentes,
casos específicos de estudantes atendidos pelo núcleo, entre outros encaminhamentos relativos ao GT.

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 Espaços Físicos
Às 16h o GT reuniu-se e realizou a análise do capítulo seis do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, que trata
da infraestrutura dos câmpus. Como encaminhamento nas próximas reuniões serão atualizadas as informações para
retratar a realidade atual, dando subsídios para o planejamento do GT.

Reunião do Curso Técnico em Malharia
A coordenadoria do curso, professores, o técnico de laboratório e a diretoria de ensino, reuniram-se às 18h para
tratar da seguinte pauta: andamento da reformulação do curso , número de alunos frequentando o curso nos três
módulos, ações de permanência, levantamento de necessidades, orçamento 2016, período de inscrições e divulgação
para processo seletivo 2016/2 e sugestões sobre as atividades da SNCT.
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20 de abril
Reunião do Curso Técnico em Produção e Design de Moda
Os servidores ligados ao curso reuniram-se às 13:00 para tratar da seguinte pauta: aluno especial, projeto integrador
do 3º módulo e material de consumo para o curso.

Reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
Este conselho esteve reunido das 14h às 16h30 para tratar dos assuntos a seguir: informes, retorno de demandas da
reunião de 06 de abril, definição do cronograma para o planejamento de ensino, contribuições para a reunião com
estudantes do dia 26 de abril, levantamento de soluções para a falta de projetores em algumas salas, vídeo
institucional do câmpus, participação no Fórum Permanente de Educação Municipal de Schroeder, reestruturação do
site do câmpus - apresentação e propostas de modificações, consulta sobre conduta referente a justificativas de
ausência em convocações.

Visita técnica à Empresa Karsten
Nesta tarde, 24 estudantes dos cursos técnicos em Química, Malharia e Beneficiamento visitaram os setores de fiação,
tecelagem, tinturaria e estamparia da empresa Karsten, os estudantes foram acompanhados pela professora Heide.

Comissão de Avaliação dos PSADs
A Capacitação pedagógica prevista para os coordenadores de curso nesta data e horário foi cancelada
temporariamente devido a importância de reunir a comissão de avaliação dos PSADs composta pela maioria dos
membros que estariam em capacitação. Às 16h30 a comissão reuniu-se para continuar as avaliação dos Planos
Semestrais de Atividades Docentes.

Validação
Divulgação do Resultado Final

21 de abril
Feriado Nacional – Tiradentes

22 de abril
Eleições Câmpus JAR
Foi retificado pela comissão eleitoral o edital 02/2015. Inicialmente estavam abertas vagas para as coordenadorias de
Biblioteca e Registro Acadêmico, foi inclusa a coordenadoria e Pesquisa e Inovação. As inscrições são de 19 à 26 de
abril.
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Agenda de 25 a 30 de abril
Segunda (25)
13h30 – Comissão de
Avaliação PSAD.
14h30 – Capacitação
pedagógica à coordenadoria
pedagógica do Câmpus
Garopaba.

Quinta (28)
10h - Reunião de líderes.
14h - Reunião sobre processos
de ingresso.
16h – Reunião do GT SNCT.
16h - Reunião do GT Napne.
Intervalos- Troca-troca
Cultural na Biblioteca.
19h – Reunião de Líderes.

Terça (26)
8h – Reunião com os
estudantes no auditório.
13h30 – Reunião do GT de
Ingresso.
14h30 – Reunião de
Planejamento da Gestão.
16h30 - Reunião com os
estudantes no auditório.
19h - Reunião com os
estudantes no auditório.

Sexta (29)
15h – Reunião de líderes.
19h - Formatura do Cursos
Técnicos do Câmpus Jaraguá
do Sul 2015/2, na ACIJS.

Quarta (27)
14h – Reunião do GT de
Eventos.
14h30 – Reunião sobre FIC.
15h – Reunião sobre
orçamento.

Sábado (30)
LETIVO
8h - Teatro sobre bullingApresentação da 2ª fase do
Integrado para os pais da 1ª
fase.
8h - Reunião de pais da 1ª a 4ª
fase do curso Técnico em
Química com a coordenadoria
pedagógica.
Turmas que terão aula – 1ª e
2ª fase Licenciatura em Física,
Proeja matutino 2014, 2015 e
2016, Vestuário subsequente
matutino 2016, Malharia 1º,
2º e 3º módulos vespertino e
noturno, Moda 3º e 4º
módulos.

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

