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Aconteceu entre os dias 13 e 18 de junho
13 de junho
Acervo da Biblioteca
Nos dias 10 e 13, a comunidade acadêmica do câmpus teve a oportunidade de conhecer as novas aquisições de livros
da Biblioteca, que foram dispostos no hall da cantina nos três horários de intervalo dos estudantes. No total, são 94
novos livros comprados com recurso proveniente de multas.

Reunião GT Ingresso
O grupo esteve reunido às 13h30 para finalizar a organização dos fiscais e demais servidores que farão o apoio para
aplicação do processo seletivo para o curso Técnico em Química, que acontecerá no câmpus JAR no dia 19 de junho.

Reunião CERE
A coordenadoria de Extensão e Relações Externas reuniu-se com alguns coordenadores de curso para tratar da
organização do site do câmpus no que se refere ao conteúdo relacionado aos cursos.

14 de junho
Troca-troca Literário
A Biblioteca do Câmpus Jaraguá do Sul promoveu a terceira edição do “Troca-Troca Literário”, momento em que
servidores e estudantes puderam compartilhar suas impressões de leitura, falar de maneira espontânea sobre o que
estão lendo e ouvir as sugestões de outros leitores. O encontro foi realizado ao ar livre, no intervalo de almoço.

Reunião do GT Napne
O grupo discutiu os últimos ajustes para a mesa redonda referente ao projeto de extensão que capacitará os
servidores da Prefeitura em Libras, definiu o conteúdo do Napne a ser disponibilizado no site do câmpus e discutiu
casos específicos de estudantes atendidos pelo núcleo. O Napne informa que, diante do pedido de exoneração da
função de Coordenação feito pela professora Luciane, a servidora Juliana continuará na Coordenação até haver uma
nova eleição. A partir desta data as reuniões do GT terão duração de duas horas e ocorrerão quinzenalmente.

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 Espaço Físico
Os integrantes do grupo realizaram visita e levantamento de dados referentes aos espaços físicos do câmpus e na
reunião, os presentes discutiram as formas de registro e classificação dos espaços, revendo cada espaço. Os blocos A e
B foram discutidos.
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15 de junho
Reunião Pedagógica Proeja Vestuário
A Reunião Pedagógica ocorreu das 9h às 12h e teve como objetivo refletir sobre a prática pedagógica com os
estudantes de PROEJA devido as suas particularidades e definir possíveis temas para capacitações futuras com os
docentes e técnicos envolvidos.

Reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
Os membros deste conselho reuniram-se das 14h às 16h30 para tratar da seguinte pauta: informes, retorno de
demandas da reunião de 18 de maio, solicitação de adequação dos PPCs à RDP, atualização da POCV e continuidade do
planejamento de ensino, edital Mulheres SIM.

16 de junho
Capacitação para fiscais do ingresso
O GT de ingresso realizou nos períodos matutino e vespertino uma capacitação para os servidores que atuarão como
fiscais no processo seletivo que ocorrerá no dia 19 de junho.

Reunião sobre avaliação dos Conselhos de Classe
Os membros da gestão e a coordenadora do Núcleo Pedagógico reuniram-se para analisar as avaliações dos setores e
do câmpus realizadas pelos estudantes durante os conselhos de classe no início de junho. Em breve a gestão trará um
retorno à comunidade acadêmica referente às observações realizadas.

17 de junho
Visita IFPE
Pela manhã o Diretor-Geral do câmpus recebeu estudantes e servidores do Instituto Federal de Pernambuco que
estão em Jaraguá do Sul realizando visita técnica na empresa WEG e aproveitaram para conhecer o câmpus JAR.

Reunião do curso de Moda
Servidores envolvidos no curso Técnico em Produção e Design de Moda e a Diretoria de Ensino reuniram-se às 16h
para tratar de assuntos relacionados ao planejamento de ensino e a demandas do câmpus e do curso.

18 de junho
Jogos de Integração JAR e JGW
A edição contou com 17 equipes inscritas na modalidade futsal, que aconteceu no Ginásio Arthur Müller das 8h às
17h20. No período matutino houveram os jogos de voleibol misto na quadra do câmpus, além de canastra em dupla,
dominó em dupla, xadrez, tênis de mesa individual e em dupla.
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Agenda de 20 a 26 de junho
Segunda (20)
FIC Espanhol – último dia de
inscrições.
13h30 – Reunião da Comissão
Local de Permanência e êxito.
14 h – Mesa Redonda - língua de
sinais e a importância desta para a
acessibilidade das pessoas com
surdez. Auditório.
16h – Reunião interna sobre a
pauta do CODIR. Sala de reuniões.

Quinta (23)

JIFSC – Jogos dos Institutos
Federais em Chapecó.
Direção-Geral – Retorno de
Chapecó.
Substitutos – último dia para
inscrição no processo seletivo para
docentes substitutos.
Aniversariante do dia – Fernanda
(TI)

Terça (21)
Direção-Geral – Em viagem à
Chapecó.
10h30 – Reunião do Registro e
Secretaria Acadêmica.
13h30 – Reunião do GT Ingresso.

Sexta (24)

JIFSC – Jogos dos Institutos
Federais em Chapecó.
Aniversariantes do dia – Jair
(Técnico de laboratório), Mariani
(CGP) e Viviane (professora de
Pedagogia)

Quarta (22)
JIFSC – Jogos dos Institutos
Federais em Chapecó.
Reunião do CODIR – em Chapecó.
14h – Reunião extraordinária do
Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão.
Aniversariante do dia – Joarcir
(Contador)

Sábado (25)
LETIVO

JIFSC – Jogos dos Institutos
Federais em Chapecó.
Turmas que terão aula – 1ª e 3ª
fase de Química, 2ª e 6ª fase de
Física, Proeja Vespertino 2015 e
2016, Vestuário Subsequente 2015,
2º módulo de Malharia vespertino,
2º, 3º e 4º módulo de Moda.

Domingo (26)

JIFSC – Jogos dos Institutos
Federais em Chapecó.
Vespertino – Prova do vestibular
para cursos superiores no JGW.
Aniversariantes do dia – Alexandre
(professor de Física) e Rose Lúcia
(Secretaria Acadêmica)

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

