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Aconteceu entre os dias 20 e 24 de junho
20 de junho
Reunião da Comissão de Permanência e Êxito
Os membros da comissão reuniram-se às 13h30 para organizar e distribuir as tarefas referentes ao levantamento e
relatório sobre evasão no período de 2011 a 2014, o objetivo deste levantamento é traçar estratégias para a
permanência e êxito dos estudantes. Encaminhamentos: As atividades foram distribuídas aos grupos de acordo com
os cursos a serem pesquisados e durante as próximas semanas estes grupos estarão realizando reuniões e entrevistas
com servidores e estudantes.

Atividade de Extensão - Napne
Às 14h30 ocorreu a mesa-redonda de abertura do Projeto de Extensão coordenado pela Professora Kelly Pinho e
articulado pelo Napne. O projeto objetiva capacitar servidores municipais em Libras e Cultura Surda e resulta de uma
parceria entre o IFSC e a Prefeitura. A mesa foi Coordenada por Manuela Dalri, servidora da Prefeitura e contou com
as palestrantes Cristiane, intérprete do IFSC e membro do NAPNE, Fernanda Bomfim, fonoaudióloga da Prefeitura e
Paula Maria Markewicz ,professora de Libras, que representou a comunidade surda na mesa. Assistiram ao debate
cerca de 110 servidores municipais.

Reunião interna sobre CODIR
O Diretor-Geral convidou os servidores para apresentar e discutir os pontos de pauta da próxima reunião do Colégio
de Dirigentes que acontecerá em Chapecó no dia 22 de junho.

21 de junho
Potenciais de extensão
Os servidores Daniel Augustin (CERE) e Lucas Neto participaram de reunião com o coord. de Extensão do JGW, Josué
Vogel, estiveram reunidos no JAR, às 9h30, para debater as próximas etapas do projeto de extensão intercâmpus que
irá identificar demandas de novos projetos de extensão em Jaraguá do Sul.

Reunião do Registro e da Secretaria Acadêmica
Os servidores dos setores e a Diretora de EPE reuniram-se às 10h30 para organizar as atividades referentes ao
Registro e à Secretaria Acadêmica.

Encontro de canecas
A professora Sandra convidou e organizou um momento de reflexão que aconteceu na sala de integração dos
servidores, com apresentação online de uma palestra com os filósofos e historiadores Leandro Karnal e Clóvis de
Barros Filho, com direito a pipoca e chocolate quente.

22 de junho
Publicidade
O coord. de Extensão e Relações Externas, Daniel Augustin, participou de reunião durante a manhã com
representante da empresa VêMais para identificar novas possibilidades de divulgação publicitária durante as
campanhas do Ingresso.
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Reunião Extraordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

Os membros deste conselho reuniram-se das 14h às 16h para tratar da seguinte pauta: Seleção de Projetos de Ensino
para o SEPEI - Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão 2016. Os projetos selecionados serão apresentados no evento
que acontecerá em setembro na cidade de Criciúma. Mais informações em: sepei.ifsc.edu.br.

23 de junho
Reunião dos cursos de Moda e Vestuário
Servidores envolvidos nos cursos Técnicos de Produção e Design de Moda e Vestuário e a Diretoria de Ensino
reuniram-se às 13h30 para tratar sobre o planejamento de ensino das áreas, está foi uma primeira reunião dos grupos
com objetivo de propor o itinerário formativo integrando estas áreas.

24 de junho
FIC Espanhol Básico
Iniciou o período de matrículas para o curso FIC de Espanhol básico, as matrículas irão até 05 de julho e as aulas estão
previstas para iniciar em agosto, com a professora Isabeli.

Agenda de 27 de junho a 02 de julho
Segunda (27)
14h – Reunião Extraordinária do
Colegiado do câmpus.

Quinta (30)

Reunião do CEPE
Troca- troca literário - nos
intervalos das aulas da manhã e da
tarde.
9h – Início das bancas para
substituto da área têxtil.
13h30 – Reunião do GT de
afastamento dos TAES.

Terça (28)

8h- Reunião do Conselho Municipal
de Trabalho e Emprego.
10h – Reunião da Coordenadoria
Pedagógica.
13h30 – Reunião do GT Napne.
13h30 – Reunião do GT de
Ingresso.
14h – Prova teórica do edital de
substitutos vigente.
14h30 – Reunião de Planejamento
da Gestão.

Sexta (01)

Transferências- Lançamento do
edital de transferências internas,
externas e retorno.
9h – Início das bancas para
substituto da área de pedagogia.
13h – Reunião do Registro e
Secretaria Acadêmica.
14h30 – Início das bancas para
substituto da área de moda.
16h – Reunião do Centro
Acadêmico, Grêmio Estudantil e
Gestão.

Quarta (29)

7h – IFSC na Comunidade. Rádio
Alternativa FM (87,9 MHz).
14h – Reunião do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão.

Sábado (02)
LETIVO

Turmas que terão aula – 2ª e 4ª
fase da Química, 1ª e 7ª fase de
Física, Proeja matutino 2014, 2015
e 2016, Vestuário subsequente
matutino 2016, todas as turmas de
Malharia, todas as turmas de Moda.
11h – IFSC na Comunidade. Rádio
Alternativa FM (87,9 MHz).
17h – Festa Junina dos servidores
dos câmpus JAR e JGW.

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

