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Aconteceu entre os dias 25 e 30 de abril

25 de abril

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

Capacitação pedagógica ao Câmpus Garopaba
Servidores do Câmpus Garopaba estiveram no Câmpus Jaraguá do Sul, das 14h30 às 17h30, para conhecer e sanar
dúvidas sobre a organização e o funcionamento da Coordenadoria Pedagógica do Câmpus Jaraguá do Sul, com
objetivo de aprimorar as atividades em seu câmpus, que está em implantação.

26 de abril
Conversas com os estudantes
A Chefia Administrativa, a Coordenadoria Pedagógica e o Setor de TI do câmpus estiveram com os estudantes nos três
períodos 8h, 16h30 e 19h em conversa sobre orçamento e cuidados com o câmpus.

Reunião do GT de Ingresso
Os membros do GT estiveram reunidos para verificar o andamento do processo de inscrições para o semestre
2016/2. Organizaram também a divulgação dos cursos solicitada pela empresa Marisol, que ocorreu no dia 27 de
abril nos intervalos dos turnos.

Reunião de 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.

Teste prático de acessibilidade
O Napne recebeu uma pessoa da comunidade externa que é cadeirante, Marly Regina Behling Tomaz, para auxiliar o
GT na análise da acessibilidade física dos espaços do câmpus. O Napne repassará o relato da atividade ao GT Espaços
Físicos afim de discutir os dados coletados. Estes dados também auxiliarão na construção do PAT 2017.

Conselho Municipal de Trabalho e Emprego
O coordenador de Extensão e Relações Externas, Daniel Augustin Pereira, participou da reunião do Conselho
Municipal de Trabalho e Emprego (CMTE). O evento ocorreu no auditório do Sindicato dos Trabalhadores da
Construção e do Mobiliário (Siticom) de Jaraguá do Sul e Região e participaram representantes da prefeitura,
sindicatos e associações empresariais. A pauta principal da reunião tratava das oportunidades de qualificação
profissional em Jaraguá do Sul e o coordenador apresentou às entidades quais as formas de qualificação oferecidas
pelo IFSC (tanto no JAR quanto no JGW): cursos técnicos e de graduação (inscrições abertas), abertura de FICs pelo
Ensino e abertura de FICs ou outras capacitações por meio da Extensão. As entidades mostraram-se interessadas em
possíveis parcerias e abertas à contribuir com a divulgação dos cursos. A próxima reunião do CMTE ocorrerá em 31
de maio, no IFSC.
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27 de abril
Reunião do GT de Eventos
O GT reuniu-se às 14h para verificar os últimos detalhes da organização da Formatura dos cursos técnicos que ocorre
em 29 de abril. Também foram definidas algumas datas e atividades para a comemoração do aniversário do câmpus
em maio.

Reunião sobre FIC
A Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão realizou às 14h30 a segunda reunião para tratar sobre os cursos FIC do
câmpus, foram apresentadas as datas para solicitação de editais e de oferta de cursos para o semestre 2016/2.

Reunião sobre orçamento
Às 15h estiveram reunidos a Gestão e as coordenadorias de área para realizar definições referentes à distribuição
orçamentária do câmpus para 2016.

28 de abril
Reunião de líderes
Às 10h e às 19h a Coordenadoria Pedagógica realizou reuniões com os líderes de turma.

Reunião do Setor de Registro Acadêmico
Os servidores do Registro Acadêmico e a Diretoria de EPE estiveram reunidos às 13h para tratar da organização das
atividades do setor.

Reunião sobre pauta do CODIR
A Direção-Geral do câmpus convidou os servidores para discutir os pontos de pauta da próxima reunião do CODIR.
Dentre os pontos estava a discussão da forma de ingresso nos cursos. Encaminhamento: novas reuniões foram
agendadas para os dias 4 e 9 de maio.

Reunião do GT SNCT
Os membros do GT reuniram-se às 16h para continuar a organização das atividades da Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia que acontecerá em outubro. O grupo está organizando a submissão de um projeto que poderá trazer
subsídios para o evento e conta com a colaboração da comunidade acadêmica na indicação de atividades e pessoas
que possam contribuir com a SNCT.

Reunião do GT Napne
Na 5ª Reunião do GT Napne, o grupo discutiu demandas com base na análise sobre a acessibilidade física do câmpus
realizada nesta semana e nos capítulos 2 e 8 do PDI do IFSC. E sobre a demanda da área de Educação Especial da
Prefeitura, discutiu-se a possibilidade de profissionalização de egressos do ensino fundamental com deficiência em
cursos do IFSC.

Troca-Troca Cultural
Nos intervalos das aulas ocorreu o troca-troca cultural, organizado pela Biblioteca.

Eleições Grêmio estudantil
Durante o dia ocorreram as eleições para escolha do Grêmio Estudantil que representará os curso técnicos do
câmpus. À noite houve falta de energia elétrica e a votação foi adiada para o dia 29 de abril.
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29 de abril
Reunião de líderes
Às 15h a Coordenadoria Pedagógica realizou reunião com os líderes de turma.

Formatura dos Cursos Técnicos.

As turmas dos cursos Técnicos do Câmpus Jaraguá do Sul que concluíram o curso em 2015/2 participaram de cerimônia
de formatura, na ACIJS, às 19h.

30 de abril
Reunião de pais.

A coordenadoria pedagógica realizou reunião com os pais da 1ª a 4ª fase do curso Técnico em Química, modalidade
integrado. Na abertura da reunião para os pais da 1ª fase, os alunos da 2ª fase apresentaram uma peça teatral sobre
bulling, orientados pela professora Lenita.

Agenda de 02 a 07 de maio
Segunda (02)

Terça (03)
13h30 – Reunião do GT de
Ingresso.
13h30 – Reunião do GT
Sustentabilidade.
14h30 – Reunião de Planejamento
da Gestão.
16h – Reunião do GT Espaços
Físicos.

Quinta (05)
14h – Reunião sobre PAT 2017.
16h – Reunião do GT Napne.

Sexta (06)

Quarta (04)
14h – Reunião do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão.
17h30 – Reunião sobre formas de
Ingresso.
18h30 – Reunião sobre o FIC de
português e Cultura Brasileira para
Estrangeiros.

Sábado (07)
LETIVO

8h30 – No auditório, lançamento
do livro - Jovens e ReXistências:
cidades, histórias e circuitos.
Turmas que terão aula – 5ª e 7ª
fase do Integrado, 3ª e 6ª fase da
Licenciatura, Proeja vespertino
2014, 2015 e 2016, Vestuário
Subsequente vespertino 2015 e
2016, todas as turmas da Malharia,
2º, 3º e 4º módulo da Moda.

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

