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Aconteceu entre os dias
27 de junho à 01 de julho
27 de junho
Reunião do Colegiado do câmpus
Os membros do Colegiado do câmpus reuniram-se às 14h, na sala B06, para deliberar sobre a seguinte pauta:
Aprovação do Plano Anual de Trabalho - PAT 2017, apreciação do pedido de afastamento da professora Elisangela,
apreciação do plano de reposição de aulas do professor Josué para afastamento, indicação da coordenação de
infraestrutura.

28 de junho
Reunião da Coordenadoria Pedagógica
Os servidores desta coordenadoria e a Diretora de EPE reuniram-se às 10h para tratar da seguinte pauta: organização
da capacitação com docentes juntamente com Registro Acadêmico, reunião Pedagógica com Licenciatura, organização
dos horários do setor.

Reunião do Napne
O grupo analisou casos específicos de estudantes atendidos pelo Napne. Também levantou-se a possibilidade de
visitar o Câmpus Palhoça-Bilíngue para articular algumas demandas relacionadas à Libras e à Cultura Surda em
nosso câmpus. Foram analisados projetos de curso FIC de Libras a serem ministrados pela Profª Veridiane em 2017.
O grupo discutiu ainda a possibilidade de participação em Congressos relacionados à Educação Especial que
ocorrerão no final deste ano.

Reunião do GT Ingresso
Após realização do processo seletivo para o semestre 2016/2, o grupo realizou um levantamento dos pontos
positivos e negativos para a organização dos próximos processos.

Seleção de docentes substitutos
Às 14h foi realizada prova teórica para seleção de docentes substitutos nas áreas de têxtil, pedagogia e moda, haviam
23 candidatos.

Reunião Mulheres SIM
A Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão convidou os servidores para manifestarem interesse sobre a oferta de
cursos por meio de edital de extensão referente ao Mulheres SIM, a reunião aconteceu às 17h, dentre os presentes
verificou-se que não há condições neste momento para a oferta.
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29 de junho
Reunião estudantil

O Centro Acadêmico e o Grêmio Estudantil, convidaram os estudantes do câmpus para definir o Regulamento de
utilização do container. Nesta reunião não houve acordo.

Reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
Os membros deste conselho reuniram-se das 14h às 16h para tratar da seguinte pauta: informes, retorno de demandas
da reunião de 15/06, finalização do semestre letivo 2016/1, organização dos horários e distribuição de aulas para
2016/2, uso da sala de convivência dos servidores, retomar organização de Projetos Integradores, rever a organização
das informações referentes atividades pedagógicas e extraclasse para 2016/2, apresentação do levantamento para
reestruturação dos laboratórios de informática, alocação de recursos na 2º Chamada do Aproex 02/2016, definição de
horário de inscrição e matrícula para divulgação permanente no site, formaturas 2016/1.

Concerto Winterkonzert

A noite ocorreu o Winterkonzert, um concerto gratuito. Saiba mais: http://bit.ly/jar_winterkonzert.

30 de junho
Seleção de docentes substitutos
Durante a manhã os candidatos a vaga de docente para a área têxtil participaram de banca avaliativa, o resultado será
publicado a partir do dia 04 de julho.

Reunião GT de reestruturação de Moda
Os membros do grupo reuniram-se às 14h, para verificar os itens que deverão ser alterados no PPC do curso Técnico
em Produção e Design de Moda de acordo com o Regulamento didático pedagógico vigente.

Reunião Intercâmpus
Membros da gestão e o coordenador do CERE estiveram reunidos às 15h30 para dar início a formação de uma
comissão que tratará de assuntos comuns entre os câmpus JAR e JGW.

I Sarau Poelícias
A biblioteca e a coordenadoria pedagógica realizaram o primeiro Sarau intitulado Poelícias - poemas e outras delícias
culturais, no hall da cantina nos intervalos dos três turnos de aula.

400 anos do legado William Shakespeare
O Integrado comemorou 400 anos do legado de William Shakespeare para a humanidade. Os alunos da quinta e sexta
fase traduziram as peças para atualidade e comentaram alguns dos principais temas de Shakespeare, por exemplo,
ambição (Macbeth), descontinuidade do poder (Hamlet), rebeldia (Romeu e Julieta). A ação contou com apoio da
coordenação do Integrado em Química, GT de linguagens, professores das áreas de língua estrangeira, materna,
história e filosofia.

01 de julho
Ingresso- Transferência
Entre os dias 01 e 18 de julho estão abertas as inscrições para participação do edital de vagas de transferência interna,
externa e retorno.

Seleção de docentes substitutos
Durante a manhã e a tarde os candidatos as vagas de docente para as áreas de pedagogia e moda participaram de
banca avaliativa, o resultado será publicado a partir do dia 04 de julho.

Reunião com Grêmio e CA
Os representantes do Grêmio Estudantil, Centro Acadêmico, Gestão e Coordenadoria pedagógica reuniram-se às 16h
para tratar das atividades referentes a organização do uso do Container.
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Agenda de 04 a 09 de julho
Segunda (04)
15h – Reunião GT FIC.

Quinta (07)
Curso de Gestão de Contratos –
IFSC – Gaspar.
13h30 – Reunião do GT de
Afastamento dos TAES.

Terça (05)
15h – Capacitação Pedagógica.

Sexta (08)
Curso de Gestão de Contratos –
IFSC – Gaspar.
Reunião do CODIR.
13h30 – Reunião do Registro e
Secretaria Acadêmica.

Quarta (06)
Sarau Poelicias – Intervalos.
14h – Convocação Web conferência
EaD/POCV.
16h – Reunião de Planejamento da
Gestão.

Sábado (09)
LETIVO

Turmas que terão aula – 5ª e 7ª
fase de Química, 5ª e 6ª fase de
Física, 2º módulo noturno de
Malharia, 1º e 2º módulo de Moda.
11h – IFSC na Comunidade. Rádio
Alternativa FM (87,9 MHz).
Aniversariante do dia – Camila
Geremias França (Almoxarifado).

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

