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Aconteceu entre os dias 6 e 10 de junho
06 de junho
Reunião da Gestão sobre PAT
Os membros da gestão reuniram-se às 10h para verificar os projetos recebidos e organizar a reunião que tratará do
assunto com as coordenações de área.

Reunião PAT 2017
Coordenadores de todos os setores e cursos e a gestão, reuniram-se às 14h para analisar e priorizar os projetos
enviados para o setor administrativo. Em um segundo momento, os setores ligados ao ensino e ao administrativo
dividiram-se em grupos para realizar a priorização e ajustes nos projetos das respectivas áreas.

SELIFSC
Entre os dias 6 e 9 de junho aconteceram as atividades da Semana da Licenciatura do IFSC, mais informações no site
do câmpus: http://bit.ly/jar_selifsc2016.

07 de junho
OBMEP
Os estudantes do curso Técnico em Química modalidade integrado participaram de mais uma edição da Olimpíada
Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP.

08 de junho
Reunião do GT SNCT
Às 13h15 o grupo se reuniu para continuar a organização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Foram
determinadas algumas atividades e os responsáveis por cada uma delas.

Reunião do Colegiado do câmpus
Os membros do Colegiado do câmpus reuniram-se às 14h para tratar da seguinte pauta: informes, apreciação do
afastamento para Pós-Graduação da servidora Virgínea Lorena, análise do pedido de alteração do turno de oferta do
curso de Licenciatura em Física, apreciação do Regulamento de Práticas Pedagógicas como Componente Curricular
(PPCC) do curso de Licenciatura em Física, apreciação do Regulamento das Atividades Acadêmicas, Científicas e
Culturais (AACC) do curso de Licenciatura em Física, definição de data da reunião extraordinária para análise do
Planejamento Anual de Trabalho (PAT) 2017, apreciação do afastamento para Pós-Graduação da servidora Elisângela
Manarim Guimarães, retorno das informações sobre a Lei do Perdão, apreciação do pedido de horário de estudante da
servidora Laryssa Tarachucky, estudo da possibilidade de alteração de horário da reunião do Colegiado do câmpus.

09 de junho
Intervalo Ambiental
Os estudantes da primeira fase do curso técnico em Química modalidade integrado desafiaram os demais estudantes
do câmpus e os servidores para partidas do jogo “Rio Limpo”. A atividade marcou a comemoração do Dia do Meio
Ambiente no câmpus. Mais informações: http://bit.ly/jar_diameioambiente2016
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Reunião da coordenadoria pedagógica
Os servidores da coordenadoria pedagógica reuniram-se às 13h30 para tratar da seguinte pauta: planejamento da
reunião pedagógica com docentes do PROEJA e planejamento sobre a declamação de poesias.

12ª Reunião do Fórum dos Registros Acadêmicos do IFSC
A reunião foi realizada por webconferência às 14h com a seguinte pauta: apresentação da equipe gestora com a
presença do Pró-Reitor de Ensino, assuntos gerais, considerações sobre implantação do SIGA-A, mudança no fluxo de
envio de documentos para a reitoria, matrícula condicional.

Reunião do Curso de Moda
Docentes do curso técnico em Produção e Design de Moda reuniram-se às 16h para tratar de assuntos referentes ao
andamento dos projetos e organização das unidades curriculares para o semestre 2016/2.

10 de junho
Webconferência sobre POCV
A comissão local formada para revisar o Plano de Oferta de cursos e vagas participou de uma webconferência com
objetivo de capacitar-se para as atividades. Os assuntos tratados foram: capítulo 4 do PDI, funcionamento e utilização
da planilha do POCV, portarias SETEC 818 e 25 de 2015 (aluno equivalente e RAP), orientações e diretrizes de
revisão.

Contratação de substitutos
Foi lançado o edital para contratação de docentes substitutos para o semestre letivo 2016/2. Para o câmpus JAR estão
abertas 3 vagas, mais informações: http://www.ifsc.edu.br/315.

Agenda de 13 a 19 de junho
Segunda (13)

Terça (14)

Ingresso – Divulgação do local de
prova e confirmação da inscrição.
Contratação de Substitutos – Início
das inscrições.
13h30 – Reunião do GT Ingresso.
14h – CERE a disposição dos
coordenadores para sanar dúvidas
sobre o site.

12h30 – Troca-troca literário, na
Biblioteca.
13h30 – Reunião do GT Napne.
14h – Reunião de Planejamento da
Gestão.
16h – Reunião do GT Espaços
Físicos.

Quinta (16)

Sexta (17)

CEPE- prazo final para submissões.
13h30 – Reunião do GT de
afastamento dos TAES.

13h – Reunião do Registro e
Secretaria Acadêmica.

Quarta (15)
9h - Reunião Pedagógica com
docentes do PROEJA.
14h – Reunião do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão.

Sábado (18)
LETIVO

8h – Jogos de Integração

Domingo (19)

Matutino- Prova cursos Técnicos
Subsequentes no JGW.
Vespertino – Prova do curso
integrado no JAR.

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

