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Aconteceu entre os dias 02 e 07 de maio

02 de maio

Não houve relato de atividades nesta data.

03 de maio

Reunião do GT de Ingresso
Os membros do GT estiveram reunidos para verificar o andamento do processo de inscrições para o semestre
2016/2. Ressaltando que na próxima semana, dia 10 de maio encerra o período para pedidos de isenção de taxa de
inscrição.

Reunião do GT Sustentabilidade
O GT esteve reunido às 13h30 para dar continuidade à organização das atividades do grupo.

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.

Reunião do GT Espaços Físicos
Os membros do GT estiveram reunidos às 16h para dar continuidade às atividades do grupo. Nesta reunião foram
elencados em uma planilha todos os espaços do câmpus, organizados por blocos. Na próxima reunião o GT fará uma
visita aos espaços do câmpus para confirmar a organização da planilha e verificar a capacidade de cada espaço.

04 de maio
Reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
Os membros deste conselho reuniram-se às 14h para tratar da seguinte pauta: informes, retorno e verificações
referentes às demandas da reunião do dia 20 de abril, organização do layout dos laboratórios de informática, préconselhos, participação no ComCidade, apresentação da metodologia e formato da pesquisa de demanda realizada
pela NEIPS. No dia 18 de maio a reunião de EPE terá como pauta única a apresentação de sugestões trazidas pelas
coordenadorias de curso a respeito de possibilidades para o planejamento de ensino. Todos os servidores serão
convidados a participar das reuniões de curso que tratarão do assunto. Em momento oportuno os estudantes também
serão convidados a participar desta construção.

Reunião sobre formas de ingresso
A Direção-Geral convidou os servidores para discutir sobre propostas e encaminhamentos referentes a forma de
ingresso nos cursos do Câmpus Jaraguá do Sul. Os presentes colocaram seus argumentos e os encaminhamentos serão
levados à próxima reunião do CODIR como posicionamento do câmpus.

FIC Português e Cultura Brasileira para Estrangeiros
A Diretora de EPE, reuniu-se com os servidores envolvidos no curso para verificar os pontos positivos e negativos da
primeira turma, que encerrou nas últimas semanas e elaborar o planejamento da turma que inicia suas atividades no
mês de maio.

Viagem de Estudos
Os estudantes da 6ª fase do Integrado estiveram em São Paulo realizando uma viagem de estudos. Saíram do câmpus
no dia 04 de maio e retornaram no dia 07 de maio.
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05 de maio
Aula de Educação Física
A professor Lenita realizou atividade com os estudantes da 4ª fase Curso Técnico em Química modalidade Integrado
voltada a experiências relacionadas à deficiência visual. Foram realizadas várias atividades físicas em duplas visando
simular a deficiência, uma das atividades utilizou vários tipos de bola de futsal, de borracha e com guizo que é
específica para futsal para cegos. Essa atividade faz parte da Educação Física IV do Curso Técnico em Química com o
intuito de refletir sobre aspectos relacionados à inclusão e principalmente a questão de acessibilidade no câmpus.
Ao final da atividade discutiu-se a visão dos estudantes com esta experiência, os mesmos relataram que a atividade foi
importante pois se depararam com uma situação nunca vivida anteriormente, sentiram insegurança e muito medo no
trajeto em que tiveram que percorrer, perceberam que o deficiente visual tem outros sentidos aguçados como por
exemplo a audição e tato.

Reunião do GT Napne
O GT Napne contou com a presença da Diretora de EPE e do Diretor-Geral do Câmpus na 6ª reunião do grupo. O
objetivo foi apresentar as demandas deste Núcleo em relação à necessidade de atualização do Regulamento do
mesmo em nível de instituição, bem como pensarmos em conjunto encaminhamentos para a busca de melhorias em
relação à acessibilidade do câmpus e sensibilização de nossa comunidade acadêmica em relação ao tema. A
coordenadora do Napne ressaltou a importância de poder contar com o apoio da Gestão em busca da adequação do
câmpus ao melhor atendimento dos estudantes que são público-alvo do Napne.

Reunião do curso de Moda
Docentes do curso e a coordenadoria pedagógica reuniram-se para finalizar a descrição do projetos integradores do
quatro módulos do curso técnico em Produção e Design de Moda, organizar a agenda de participação nos programas
de rádio do câmpus e verificar o andamento das turmas. Na próxima reunião do curso que acontecerá no dia 12 de
maio às 16h, serão levantadas sugestões e justificativas para o planejamento de ensino do câmpus.

06 de maio
A Gestão fez a entrega de uma pequena lembrança às mães servidoras do câmpus, terceirizadas e colaboradoras da
cantina, em comemoração ao dia 08 de maio, Dia da Mães. Aproveitando para desejar às estudantes um Feliz dia das
mães.

07 de maio
Lançamento de livro
Na manhã do sábado, no auditório do câmpus houve o lançamento do livro Jovens e ReXistências: cidades,
histórias e circuitos da escritora Josiele Bené Lahorgue, uma parceria do Câmpus Jaraguá do Sul que partiu da
professora do câmpus Carla Fernanda. O evento teve bate papo com a autora, exibição de documentário e conversa
com os grupos Femifigth, movimento estudantil do IFSC e o grupo de b.boys da Roda na Praça.
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Agenda de 09 a 14 de maio
Segunda (09)
8h - Reunião do Diretor-Geral do
câmpus com o Diretor
Administrativo.
10h - Reunião da Gestão com o
Grêmio Estudantil e o Centro
Acadêmico.
13h30 - Reunião do GT Ingresso.
16h - Reunião interna e aberta
sobre a pauta do CODIR.
Aniversariante do dia - Lino
(professor de Desenho e Teorias de
Moda)

Quinta (12)
DAM – Reunião dos Chefes de
Departamento de Administração na
Reitoria.
Pesquisa – Lançamento do Edital
de Eventos 2.
13h30 – Reunião do GT de
afastamento do TAES.
16h – Reunião do Técnico em
Moda.
19h – Formatura do PRONATEC.
Aniversariante do dia – Cleyton
(professor de filosofia)

Terça (10)
Ingresso – último dia para
solicitação de isenção da taxa de
inscrição.
13h30 - Reunião do GT Espaços
Físicos.
13h30 - Reunião do GT Napne.
14h30 – Reunião de planejamento
da Gestão.
17h30 – Reunião do Técnico em
Química.
Aniversariante do dia – Cristiane
(intérprete de libras)

Sexta (13)

FIC – último dia para solicitar ao
DEPE abertura de edital para oferta
de FIC.

Quarta (11)
CEPE - prazo final para submissão
de projetos de curso.
14h - Reunião do Colegiado do
Câmpus.
Aniversariante do dia - José
Roberto (professor de geografia)

Sábado (14)
LETIVO

9h30 - Prova de inglês TOELF na
sala H1. A todos os candidatos
inscritos: é necessário trazer RG
(válido em todo território nacional,
com foto atual), lápis preto número
dois, borracha e caneta
esferográfica.
Turmas que terão aula – 6ª e 8ª
fase Química, 5ª e 7ª fase Física,
Proeja Matutino 2014, 2015 e
2016, Vestuário Subsequente
matutino 2016, 2º e 3º módulo de
Moda.
Domingo (15) Aniversariante do
dia – Sérgio Ehlert (professor de
física)

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

