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Aconteceu entre os dias
04 à 09 de julho
04 de julho
Reunião do GT FIC
Os membros do GT FIC reuniram-se às 15h, na sala de reuniões para organizar a estrutura de divulgação dos cursos
FIC no mural alocado na parede externa da Diretoria de EPE. Além de informação de todos os FICs ofertados no
câmpus estarão disponíveis os editais na íntegra.

05 de julho
Reunião do GT SNCT
Os membros do grupo reuniram-se para continuar a organização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Foram
definidas as datas e uma prévia de cronograma com as atividades que será apreciado na próxima reunião do Conselho
de Ensino, Pesquisa e Extensão.

Convocação para Capacitação Pedagógica
Os docentes foram convocados para capacitação pedagógica com tema: preenchimento dos diários de classe, e
lançamento de notas no sistema ISAAC. A capacitação foi organizada e ministrada pela coordenadoria pedagógica,
registro e secretaria acadêmica.

06 de julho
Ato dos estudantes
Aconteceu nos três períodos o ato com os estudantes em virtudes dos cortes no auxílio PAEVS.

Convocação referente a EAD e POCV
A comissão interna da POCV e a coordenadora no NEaD foram convocados pela Pró-Reitoria de Ensino para Web
Conferência que tratou de assuntos relativos à EaD e POCV.

Projeto Educação Inclusiva
O projeto "I Encontro de Educação Inclusiva IFSC Jaraguá do Sul", coordenado pelo Napne, foi contemplado no edital
nº 03/2016 da Capes, que apoia eventos no País. Por meio do edital contaremos com R$6.724,63 para a realização do
evento, que deverá ocorrer em 23 de setembro deste ano e tem como públicos-alvo estudantes de licenciatura,
educadores das redes municipal e estadual e servidores do IFSC. São esperados aproximadamente 150 participantes
no evento, que será gratuito e aberto à comunidade.

07 de julho
Reunião GT Afastamento TAEs
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 para Discussão da Pauta do CODIR
Compareceram a reunião os servidores Cleide, Lucas e Cristiane e os pontos tratados foram Minuta de Movimentação
de Pessoal e a pedido da servidora Cleide a inclusão do assunto de substituição do SOPHIA para SIGAA.
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Capacitação de Gestão e Fiscalização de Contratos
Os sevidores Rejane, Rosemery, Fernando, Ronald, Edlúcia e Vanessa participaram da Capacitação que abordou
principalmente a forma de contratos e como fiscalizar adequadamente cada um dos contratos dos câmpus, além de
conhecerem o Acordo de Nível de serviço – ANS.

08 de julho
Reunião do CODIR
Realizou-se a reunião do CODIR com a pauta: informes, apresentação da proposta de resolução sobre CFTV, escolhas
dos representantes do CODIR no CONSUP, apreciação da minuta da resolução de movimentação de pessoal e
detalhamento do PDTI – IFSC Rede 2017.

Reunião com o Centro Acadêmico e Grêmio Estudantil
Representantes do Centro Acadêmico, Grêmio Estudantil, Gestão e Coordenadoria Pedagógica reuniram-se às 16h para
verificar o andamento do regulamento de uso do container. O processo está em fase de levantamento de dados e
sugestões dos estudantes do câmpus para posterior formatação do regulamento.

09 de julho
Reunião sobre a Tocha Olímpica
Realizou-se na secretaria de esportes do município reunião para a retirada do material para a passagem da Tocha
Olímpica.

Agenda de 11 a 16 de julho
Segunda (11)
Aniversariante do dia – Ana
Carolina Zunino da Roza
(Biblioteca).

Quinta (14)

Terça (12)
13h30min - Banca do Vestuário.
19h - Prova de Recuperação de
Inglês e Espanhol EaD.

Sexta (15)
16h – Concurso de declamação de
poesia – Auditório.

Quarta (13)
10h – Passagem da Tocha Olímpica
em frente ao câmpus.
14h - Banca do Vestuário.
14h - Reunião Coordenações de
Cursos.
16h30min - Reunião do Colegiado
do Câmpus.
Aniversariante do dia – Vivian
Andreatta Los (Moda).

Sábado (16)
LETIVO

Turmas que terão aula – 6ª, 7ª e 8ª
fase de Química, 3ª e 7ª fase de
Física, 1º módulo vespertino e
noturno, 2º módulo vespertino e 3º
módulo vespertino e noturno de
Malharia, 1º, 2º e 3º módulo de
Moda.
11h – IFSC na Comunidade. Rádio
Alternativa FM (87,9 MHz).
Aniversário Cátia Silva Pereira –
Portaria.

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

