INFORMATIVO DA GESTÃO
DO CÂMPUS JARAGUÁ DO SUL

Ano 2016 |
Edição 06

Aconteceu entre os dias 09 e 14 de maio

09 de maio

Reunião com Grêmio e CA
A Gestão reuniu-se com alguns integrantes do Grêmio Estudantil e do Centro Acadêmico para tratar de diversos
assuntos, às 10h na sala de reuniões.

Reunião do GT de Ingresso
Os membros do GT estiveram reunidos às 13h30 para verificar o andamento do processo de inscrições para o
semestre 2016/2.

Reunião sobre pauta do CODIR
A Direção-Geral realizou reunião aberta para discutir os pontos de pauta que serão tratados na reunião do Colegiado
de Dirigentes no dia 17 de maio.

10 de maio
Eleições de coordenadorias
Durante todo o dia os servidores puderam votar nos candidatos às coordenadorias de Pesquisa e Inovação José
Roberto e da Biblioteca Deise Gugeler, ambos foram eleitos com 85% de votos.

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 Napne
O grupo levantou possíveis encaminhamentos a partir da reunião realizada com a Diretora do EPE e com o DiretorGeral do câmpus. O GT discutiu ainda sua participação na SeLIFSC, com uma Oficina de Educação Especial e iniciou o
planejamento de um evento da Educação Especial no câmpus para o próximo semestre.

Reunião do curso de Química
Às 17h30 realizou-se a reunião do curso Técnico em Química modalidade Integrado com objetivo de trazer sugestões
para o planejamento estratégico do ensino, os encaminhamentos serão levados pela coordenadora do curso à reunião
do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão que ocorrerá no dia 18 de maio.

11 de maio
Reunião sobre FIC
Às 13h30 realizou-se reunião sobre a organização dos cursos de formação inicial e continuada no câmpus. Ficou
definido que será solicitada abertura para o próximo edital dos FICs de Inglês e Espanhol.

Reunião do Colegiado do Câmpus
Às 14h ocorreu a reunião ordinária do Colegiado do Câmpus com a seguinte pauta: informes, apreciação do
Afastamento para Pós-Graduação do servidor Wilson Flávio Rodrigues, análise do pedido de autorização de oferta de
curso FIC de Talhador de Tecido, análise do pedido de autorização de oferta de curso FIC de Mecânica de Máquina de
Costura, análise do pedido de autorização de oferta de curso FIC de Orquestra.
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Reunião do GT Eventos
O grupo reuniu-se às 16h para organizar as atividades da semana de aniversário do câmpus que acontecerá de 18 à
21 de maio.

12 de maio
Reunião do curso de Vestuário
Às 13h30 realizou-se a reunião do curso Técnico em Vestuário com objetivo de trazer sugestões para o planejamento
estratégico do ensino, os encaminhamentos serão levados pelo coordenador do curso à reunião do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão que ocorrerá no dia 18 de maio.

Reunião do curso de Moda
Às 16h realizou-se a reunião do curso Técnico em Produção e Design de Moda com objetivo de trazer sugestões para
o planejamento estratégico do ensino, os encaminhamentos serão levados pela coordenadora do curso à reunião do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão que ocorrerá no dia 18 de maio.

Formatura do PRONATEC
Às 19h realizou-se a formatura dos cursos de formação inicial e continuada de Operador de Computar e Desenhista de
Moda através do PRONATEC.

13 de maio
Reunião da Coordenadoria Pedagógica
As servidoras da coordenadoria pedagógica e a Diretoria de Ensino realizaram reunião às 13h30 para tratar de
diversas pautas referentes às atividades do setor.

14 de maio
Exame TOEF
Foi aplicado o exame de Inglês TOEFL para os alunos de graduação e servidores efetivos do IFSC.
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Agenda de 16 a 21 de maio
Segunda (16)
Capacitação de Dirigentes –
Direção-Geral na Reitoria.
16h30 – Reunião dos cursos de
Malharia e Têxtil sobre
planejamento do ensino.
Aniversariante do dia – Adriene
(professora da Licenciatura)

Quinta (19)
13h30 – Reunião do GT de
Afastamento dos TAES.
13h30 – Reunião do GT Napne.
20h30 – Desfile Moda Solidária
promovido pelo terceiro módulo do
curso técnico em Produção e
Design de Moda. Auditório do
câmpus, ingresso 1 litro de leite
longa vida.

Terça (17)

Reunião do CODIR – Colegiado de
Dirigentes na Reitoria.
13h30 – Reunião do GT de
Ingresso.
17h30 - Reunião da Licenciatura
em Física sobre planejamento do
ensino.

Sexta (20)
18h - Atividade da I Semana da
Diversidade Sexual.

Quarta (18)
14h – Reunião do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão, na
sala B6.
19h – Abertura das comemorações
do Aniversário do câmpus com
apresentação da Orquestra do
Câmpus e Lançamento do Livro
José Maria Nunes – A história de um
vencedor no esporte e na vida.
15h e 19h - Palestra sobre o tema
Leis Trabalhistas com Rosane Sasse
do sindicato do vestuário. Para as
turmas do 1º módulo de Malharia.
Aniversariante do dia – Gislaine
(professora da Malharia)

Sábado (21)
LETIVO

8h – Gincana em comemoração ao
aniversário do câmpus. Todos os
cursos poderão participar.
8h – No auditório, palestra com
Zenilde Balsanelli do SEBRAE
sobre os temas: formas jurídicas de
constituição de empresas, razão
social, classificação tributária das
empresas, procedimentos para
registro e baixa de uma empresa.

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

