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Aconteceu entre os dias 16 e 21 de maio

16 de maio

Capacitação de Dirigentes
O Diretor- Geral esteve em capacitação na Reitoria representando o Câmpus Jaraguá do Sul.

Reunião dos cursos de Malharia e Têxtil
Às 13h30 realizou-se a reunião dos cursos Técnicos em Malharia e Têxtil com objetivo de trazer sugestões para o
planejamento estratégico do ensino, os encaminhamentos foram levados pelos coordenadores dos cursos à reunião
do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão no dia 18 de maio.

Cursos FIC 2016/2
A Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão solicitou abertura de edital para os cursos de formação inicial e
continuada de Inglês Intermediário, Espanhol Básico e Práticas de Orquestra. O lançamento dos editais está previsto
para 31 de maio. As aulas deverão iniciar em agosto de 2016.

17 de maio
Reunião do CODIR
O Diretor-Geral do Câmpus Jaraguá do Sul, Jaison da Maia, esteve representando o câmpus em Florianópolis na
Reunião do Colégio de Dirigentes (CODIR). O Relato desta reunião será enviado por e-mail para todos os servidores.

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. As inscrições encerram no dia 23 de maio.

Reunião do curso de Licenciatura em Física
Às 17h30 realizou-se a reunião do curso de Licenciatura em Física com objetivo de trazer sugestões para o
planejamento estratégico do ensino, os encaminhamentos foram levados pelo coordenador do curso à reunião do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão no dia 18 de maio.

18 de maio
Reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
Os membros deste conselho reuniram-se às 14h para tratar da seguinte pauta: informes, alteração da estrutura física
de laboratórios de informática, formação da Comissão interna do plano estratégico de permanência e êxito,
apresentação das propostas dos cursos para o Planejamento do Ensino e participação do câmpus em reuniões da
ACIJS em parceria com o JGW.

Aniversário do Câmpus Jaraguá do Sul
Às 19h houve a abertura das comemorações do aniversário de 22 anos do câmpus, o evento contou com apresentação
da Orquestra do câmpus , o lançamento do Livro José Maria Nunes – A história de um vencedor no esporte e na vida.
Para maiores informações acesse http://bit.ly/jar_ifsc22anos.

Palestra com Rosane Sasse
Às 15h e às 19h ocorreram palestras sobre o tema Leis Trabalhistas com Rosane Sasse do sindicato do vestuário. Para
as turmas do 1º módulo de Malharia.
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19 de maio
Reunião do GT de Afastamento dos TAES
Os membros do GT reuniram-se às 13h30 para tratar de assuntos referentes ao grupo.

Reunião do GT Napne
Às 13h30 o grupo realizou a oitava reunião do ano onde dialogaream sobre o I Encontro de Educação Inclusiva que
ocorrerá no câmpus no dia 23 de setembro deste ano e sobre a Oficina de Educação Especial que será oferecida
durante a SeLIFSC- Semana da Licenciatura, pelo Napne, em parceria com a Prefeitura de Jaraguá do Sul. Planejou-se a
participação do grupo na reunião do GT Espaços Físicos para apresentação do relato de acessibilidade do câmpus e
foi abordado ainda o PAT 2017 e o espaço do Napne no site do câmpus.

Troca-troca cultural
A equipe da biblioteca e grêmio estudantil realizaram mais um troca-troca cultural, nos intervalos das aulas da manhã
e tarde. Esta é uma ação cultural da biblioteca, como forma de extensão das suas atividades, visando incentivo à
cultura e à leitura, por meio da troca de livros, por exemplo. A ação ocorrerá mensalmente, na última quinta-feira do
mês.

Web conferência PAT 2017
A Chefia de administração participou de uma web conferência com objetivo de organizar as atividades referentes ao
Plano Anual de Trabalho PAT 2017.

Desfile Moda Solidária
Os estudantes do terceiro módulo do curso técnico em Produção e Design de Moda promoveram o desfile “Mar &
Poesia”. O evento mostrou o trabalho dos estudantes desenvolvido em sala de aula, durante a atividade foram
arrecadadas caixas de leite que serão doadas ao grupo Sol Solidariedade. Para maiores informações acesse
http://bit.ly/jar_desfile_beneficente_maio2016.

20 de maio
Reunião sobre Oficina de Educação Especial
A servidoras Juliana (Coordenadora do Napne), e Cristiane (Intérprete de Libras e membro do Napne) estiveram
reunidas com a fonoaudióloga do setor de Educação Especial da Prefeitura de Jaraguá do Sul, Fernanda Maria Santana
do Bomfim, realizando o planejamento e preparando o material para a Oficina de Educação Especial que será
oferecida na SeLIFSC, no dia 08 de junho.

Reunião do curso de Moda
Às 16h realizou-se a reunião do curso Técnico em Produção e Design de Moda com a seguinte pauta: repasses da
reunião de ensino sobre cursos, alunos e andamento de projetos, afastamento para capacitação, entrevista para
monitoria, evento de moda na UNIASSELVI.

Atividade da I Semana da Diversidade Sexual
Ocorreu no auditório do câmpus a palestra aberta ao público "Diversidades Sexuais", às 18h, em parceria com a União
Nacional LGBT de Jaraguá do Sul.

21 de maio
Gincana
As atividades da gincana em comemoração aos 22 anos do Câmpus Jaraguá do Sul aconteceram das 8h às 12h.
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Agenda de 23 a 28 de maio
Segunda (23)
Ingresso- último dia de inscrições
para 2016/2.
10h - Reunião da coordenadoria
pedagógica.
13h - Reunião dos setores de
Registro e Secretaria Acadêmica.
14h - Reunião PAT 2017.

Terça (24)

Quarta (25)

Matutino – Abertura do Seminário
de Tecnologia da Informação e
Comunicação (SETIC).
13h30 - Reunião do GT Napne.
13h30 - Reunião do GT Ingresso.
14h30 - Reunião de Planejamento
da Gestão.
16h - Reunião do GT Espaços
Físicos.

Reunião do CEPE
No JGW – Atividades do Seminário
de Tecnologia da Informação e
Comunicação (SETIC).
13h30 – Reunião do GT Visitas
Técnicas.
14h - Capacitação pedagógica para
coordenadorias de curso.

Aniversariante do dia – Clodoaldo
(professor de Química)

Aniversariante do dia – Daiane
(professora de Administração)

Quinta (26)

Sexta (27)

Sábado (28)

FERIADO
Corpus Christi

LETIVO

NÃO LETIVO
Aniversariante do dia – Anne
(professora de Matemática)
29 (dom) Aniversariante do dia –
Silvia (Assistente de laboratório)

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

