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Aconteceu entre os dias
30 de maio e 4 de junho
30 de maio
Pré Conselho Química
Nos turnos matutino e vespertino, docentes do curso Técnico em Química modalidade integrado, coordenadoria
pedagógica e líderes de turma realizaram o pré conselho de classe do semestre letivo 2016/1.

Reunião TAES sobre mestrado
Às 13h os servidores técnicos estiveram reunidos para verificar as informações referentes à parceria do IFSC com a
Universidade do Porto, em Portugal para realização de mestrado para os servidores do IFSC.

Análise de coleção de Moda
Durante a aula do 4º módulo do curso técnico em Produção e Design de Moda, alguns professores do curso e a
coordenadoria pedagógica a análise de coleção dos projetos de TCC desta turma. A análise de coleção é uma das
etapas do projeto, onde são selecionados os looks que farão parte da coleção a partir da verificação de elementos de
criação que os estudantes desenvolvem durante o processo.

31 de maio
Reunião avaliativa
Às 10h e às 16h a coordenadoria Pedagógica, coordenação de curso e os estudantes da Licenciatura realizaram a
reunião avaliativa do curso de Licenciatura em Física.

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.

Pré Conselho Vestuário
Às 15h, docentes do curso Técnico em Vestuário Subsequente da turma 2015, coordenadoria pedagógica e líderes de
turma realizaram o pré conselho de classe do semestre letivo 2016/1.

Pré Conselho Moda
Às 19h, docentes do curso Técnico em Produção e Design de Moda, coordenadoria pedagógica e líderes de turma
realizaram o pré conselho de classe do semestre letivo 2016/1.

Abertura do FIC de Português para Estrangeiros
Teve início a segunda turma do curso de formação inicial e continuada de Português e Cultura Brasileira para
Estrangeiros. A Direção-Geral e a Coordenadoria Pedagógica estiveram presentes para dar as boas vindas aos
estudantes e informá-los sobre o funcionamento do câmpus. O curso acontece às terças e quintas à noite, possui 160h
e tem previsão de finalizar em outubro.
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01 de junho
Pré Conselho Malharia
Às 15h e às 19h, docentes do curso Técnico em Malharia, coordenadoria pedagógica e líderes de turma realizaram o
pré conselho de classe do semestre letivo 2016/1.

02 de junho
Oficinas na Biblioteca

Neste dia aconteceram na biblioteca as oficinas de Elaboração de Citação e Referências, às 10h, que trata-se de uma
ação de apoio curricular, visando orientar sobre as normas da ABNT para elaboração de trabalhos acadêmicos e de
Características da Escrita Científica, às 13h30, uma ação de apoio curricular, que visa orientar sobre as questões
pertinentes à redação científica.

Reunião do GT de Afastamento dos TAES
Os membros do GT reuniram-se às 13h30 para tratar de assuntos referentes ao grupo.

Capacitação Matriz Orçamentária
A Chefia Administrativa participou de uma capacitação sobre Matriz Orçamentária via web conferência.

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

Reunião Avaliativa
Às 10h a coordenadoria Pedagógica, coordenação de curso e os docentes da Licenciatura realizaram a reunião
avaliativa e de acompanhamento pedagógico dos estudantes da Licenciatura em Física.

Contratação de substitutos
Foi solicitada pela Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão a contratação de docentes substitutos para o semestre
2016/2. O lançamento do edital com as vagas está previsto para o dia 10 de junho.

Projetos PAT 2017
Finalizou hoje o prazo de envio de projetos para o Plano Anual de Trabalho de 2017, a Chefia Administrativa recebeu
mais de 100 projetos que serão analisados e priorizados em reunião, na próxima segunda-feira.

04 de junho
Plantão Pedagógico
A coordenadoria Pedagógica, juntamente com os docentes do curso técnico em Química realizaram atendimento aos
pais dos estudantes.
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Agenda de 06 a 11 de junho
Segunda (06)
Programação SELIFSC http://semanadalicenciatura.jarag
ua.ifsc.edu.br/
GT FIC – último dia para
demonstrar interesse em participar
do GT.
10h – Reunião da Gestão sobre PAT.
14h – Convocação PAT 2017
(coordenadores). Convite a todos
os servidores. Sala B6.

Quinta (09)
Programação SELIFSC http://semanadalicenciatura.jarag
ua.ifsc.edu.br/
13h15 – Reunião do GT SNCT.
13h30 – Reunião da coordenadoria
pedagógica.
13h30 – Reunião do GT de
Afastamentos dos TAES.
Aniversariante do dia – Lucas
(Técnico Adminitrativo- compras)

Terça (07)

Quarta (08)

Programação SELIFSC http://semanadalicenciatura.jarag
ua.ifsc.edu.br/

Programação SELIFSC http://semanadalicenciatura.jarag
ua.ifsc.edu.br/

14h30 – Reunião de Planejamento
da Gestão.
16h – Reunião do GT Espaços
Físicos.
Aniversariante do dia – Ana Cecília
(Professora de Inglês).

14h – Reunião do Colegiado do
câmpus.
Aniversariante do dia – Cleide
(Bibliotecária)

Sexta (10)
Aniversariante do dia – Sandra
(Professora de Artes)

Sábado (11)
LETIVO

Turmas que terão aula – 4ª, 5ª e 6ª
fase de Química, 3ª e 5ª fase da
Licenciatura, Vestuário Proeja
Vespertino 2014, 2015 e 2016,
Vestuário subsequente vespertino
2015 e 2016, 2º e 3º módulo de
Moda.
Aniversariante do dia – Heide
(Professora de Têxtil)

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

