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Aconteceu entre os dias 23 e 27 de maio

23 de maio

Reunião Coordenadoria Pedagógica
Às 10h os integrantes da coordenadoria pedagógica e a Assessora de EPE, reuniram-se para tratar de diversos
assuntos referentes às atividade deste setor.

Reunião do Registro e Secretaria Acadêmica
Os servidores do setor, a Direção-Geral e de EPE, reuniram-se para tratar da organização das atividades do Registro e
da Secretaria acadêmica.

Reunião sobre PAT 2017
Os coordenadores de todas as áreas e cursos do câmpus foram convocados para verificar as orientações e cronograma
referentes ao Plano Anual de Trabalho que está elaboração para o ano de 2017. Os responsáveis pelos projetos tem
até o dia 03 de junho para enviar à Chefia de Administração os projetos preenchidos para inclusão no sistema de
planejamento.

24 de maio
Reunião do GT Ingresso
Às 13h30 realizou-se a reunião do grupo com objetivo de realizar uma breve análise do período de inscrições e para
organizar as atividades referentes ao processo seletivo que acontecerá nos dias 19 e 26 de junho.

Reunião do GT Napne
Na 9ª reunião do Napne, o grupo elencou necessidades para o PAT 2017 relativas à acessibilidade do câmpus, à
capacitação de servidores e à aquisição de software para produção de material didático adaptado para estudantes
surdos. Discutiu também novo calendário de reuniões e acordou que a Juliana continuará substituindo a Luciane na
Coordenação do Napne enquanto esta estiver afastada. Conversou ainda sobre contato com a Ajidevi (Associação
Joinvilense para Integração dos Deficientes Visuais) e possibilidade de palestra sobre esta temática para o IFSC.

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
Estiveram presentes na reunião do grupo, alguns dos integrantes do GT Napne, que apresentaram o relatório de
acessibilidade do câmpus. Em outro momento os membro do GT espaços físicos dividiram-se para realizar uma
análise dos espaços do câmpus, esta análise levou em consideração os seguintes pontos: servidores que trabalham no
local (número e atividades), capacidades/postos de trabalho dos locais, ocupação(ões) atual(ais) (tipos de uso desses
espaços), turnos de ocupação.
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25 de maio
Reunião do GT Visitas Técnicas
Os membros do GT reuniram-se às 13h30 para tratar de assuntos referentes ao grupo.

Reunião do GT de Reestruturação da Malharia
Os membros do GT, a Direção-Geral e de EPE reuniram-se às 13h30 para tratar de assuntos referentes ao andamento
e diretrizes para a reestruturação do curso.

Capacitação Pedagógica
Os coordenadores de curso participaram de capacitação pedagógica com os seguintes assuntos: objetivos e
atribuições da Coordenadoria Pedagógica, assistência estudantil, plano de ensino, diário de classe, estrutura do
Registro e Secretaria Acadêmica, processos do Registro Acadêmico. Os servidores responsáveis pela capacitação
foram: Danielle Batistela Moreira – Técnica em Administração do Registro Acadêmico, Kély Zimmermann - Pedagoga
do Câmpus , Priscila Juliana da Silva – Pedagoga e coordenadora do setor pedagógico do câmpus e Valli Regina Antonius

– Técnica em Assuntos Educacionais.
Dia do Desafio
Eissler

Cerca de 150 estudantes e servidores do câmpus participaram das atividades do Dia do Desafio. O evento é uma
competição mundial entre cidades de porte semelhante e tem o objetivo de estimular a prática de atividades físicas e
a busca de uma vida saudável. No câmpus, os participantes realizaram 15 minutos de atividades com música durante
o intervalo das aulas do período vespertino.

Reunião de Planejamento da Gestão
Os integrantes da Direção do câmpus reuniram-se às 14h30 para organizar atividades referentes ao PAT 2017.

GT Memorial
O GT Memorial do Câmpus JAR organizou uma exposição itinerante "Jaraguá do Sul e o trem: redescobrindo uma
relação histórica" no Jaraguá do Sul Park Shopping, espaço de eventos do piso L1, como parte da programação de
atividades do IFSC para a 14ª Semana de Museus, para apresentar algumas visões sobre a relação da linha férrea com
a cidade e seus habitantes, discutindo a sua ressignificação ao longo do tempo e a dinâmica da sua presença
atualmente. Na semana seguinte a exposição vai estar na Biblioteca Municipal.

Palestra sobre Saúde Mental
As integrantes do GT Napne Juliana, Kelly Pinho, Cristiane e Veridiane participaram de uma palestra sobre Saúde
Mental ministrada pela Coordenadora de Serviços de Saúde Mental da Prefeitura de Jaraguá do Sul, Denise Thum. A
palestra ocorreu no Câmpus Geraldo Werninghaus e foi promovida pelo Napne daquele câmpus.

26 de maio
Feriado – Corpus Christi

27 de maio
Não houve o registro de atividades nesta data.
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Agenda de 30 de maio a 04 de junho
Segunda (30)
8h – Conselho de classe
participativo do curso Técnico em
Química, sala B6.
13h30 – Conselho de classe
participativo do curso Técnico em
Química, sala B6.

Quinta (02)
10h - Oficina de Elaboração de
Citação e Referências, na biblioteca.
13h15 – Reunião do GT SNCT.
13h30 – Reunião do GT de
afastamento dos TAES.
13h30 - Oficina de Características
da Escrita Científica, na biblioteca.

Terça (31)
8h – Reunião do Conselho
Municipal de Trabalho e Emprego
(CMTE).
10h – Reunião avaliativa da
Licenciatura, sala H1.
13h30 – Reunião do GT Ingresso.
14h30 – Reunião da Gestão.
15h - Conselho de classe
participativo do curso Técnico em
Vestuário, sala B2.
16h - Reunião avaliativa da
Licenciatura, sala H1.
18h40 - Início das aulas - FIC de
Português e cultura brasileira para
estrangeiros.
19h - Conselho de classe
participativo do curso Técnico em
Produção e Design de Moda, sala
B6.

Sexta (03)
16h – Reunião do curso de
Produção e Design de Moda.

Quarta (01)
13h – Vacinação dos servidores
(Gripe).
15h - Conselho de classe
participativo do curso Técnico em
Malharia, sala B6.
19h - Conselho de classe
participativo do curso Técnico em
Malharia, sala B6.

Sábado (04)
LETIVO

Turmas que terão aula- Química
terá plantão pedagógico,
Licenciatura 1ª e 2ª fase, Vestuário
Proeja Matutino 2014, 2015 e
2016, Vestuário subsequente
matutino 2016, Malharia todas as
turmas, Moda 1º, 2º e 4º módulos.

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

