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Aconteceu entre os dias
11 à 16 de julho
11 de julho
Bancas de Moda
Iniciou nessa segunda-feira e estendeu-se até a quarta-feira as bancas dos alunos do curso de Produção e Design de
Moda no período noturno.

12 de julho
Reunião do GT Napne
Ocorreu a reunião do NAPNE, quando o grupo discutiu casos específicos de estudantes atendidos por este núcleo.
Além disso, o grupo contou com a presença do Coordenador do NAPNE do Câmpus JGW para iniciar a organização do
I Encontro de Educação Inclusiva, evento que ocorrerá no dia 23/09, o qual foi contemplado com recurso financeiro
em edital da CAPES. O evento contará com cerca de 150 participantes, dentre eles, estudantes de licenciatura,
educadores das redes municipal e estadual e servidores do IFSC.

Bancas de Licenciatura
Aconteceram as bancas de defesa dos projetos de TCC I e TCC II, na sala B2 a partir das 13h30min.

13 de julho
Revesamento da Tocha Olímpica
A aluna Gabriela Eduarda Pereira foi uma das primeiras pessoas a segurar a tocha olímpica na passagem por Jaraguá
do Sul que teve a saída da SCAR. Muitos alunos e servidores particicparam da passagem que também aconteceu em
frente ao câmpus e foi memorável.

Dia do Rock
Durante todo dia aconteceu no auditório apresentações dos alunos de Cosplay e Guitar Hero em homenagem ao dia
mundial do Rock.

Reunião do Colegiado do Câmpus
Em virtude da falta de quórum a reunião foi transferida para dia 20/07/2016 às 17h30min na sala C10.

14 de julho
Exposição “Arte de repetir – multíplos olhares”
A atividade consta de uma exposição e é parte do processo de ensino-pesquisa-extensão que alunos e a professora
Sandra desenvolveram na Unidade Curricular de Arte no Curso de Técnico em Química na Modalidade Integrado,
sexta e sétima fase.
A exposição contempla a reflexão dos alunos enquanto processo de pensar o múltiplo, a cópia, a reprodução da
imagem. O uso do meio impresso, da gravura, do carimbo, da colagem, da fotocópia, da execução pelo público de um
convite/receita/instrução, entre outras possíveis escolhas de técnicas, são uma forma de compartilhamento do que
pensamos, para pensarem conosco, este espaço seria como uma exposição "nas mãos" de cada leitor.
A exposição acontece na Biblioteca Pública Municipal de Jaraguá do Sul de 12 a 19/07 das 7h30min às 11h30min e
das 13h30min às 17h.
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Bancas de Licenciatura

Aconteceram as bancas de defesa dos projetos de TCC I e TCC II, na sala B2 a partir das 10h.

Concurso de Declamação de Poesias
Houveram apenas 2 inscritos para o concurso de Declamação de Poesias, conforme regulamento do concurso, não
havendo o mínimo de candidatos, não haverá o processo de seleção, sendo os mesmos automaticamente selecionados
para o Concurso Municipal de Poesias que acontecerá em agosto. Parabéns aos alunos!

16 de julho
Sábado Letivo

Agenda de 18 a 23 de julho
Segunda (18)
Matrículas para os Calouros
2016/2 – 8h30min às 20h

Quinta (21)
Banca Conectando Saberes –
Química
13h30min – Conselho de Classe –
Vestuário Subsequente

Terça (19)
Matrículas para os Calouros
2016/2 – 8h30min às 20h
Banca Conectando Saberes Química
19h – Confraternização na Sala de
integração dos servidores com os
alunos do curso de Língua
Portuguesa para Estrangeiros

Sexta (22)
20h30min – Desfile de Formatura
Moda - SCAR

Quarta (20)
Matrículas para os Calouros
2016/2 – 8h30min às 20h
Banca Conectando Saberes –
Química
14h – Reunião do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão
17h30min – Reunião Colegiado do
Câmpus.
Aniversariante do dia – Claudio
Mendes Cascaes (docente) e
Cristiane da Silva Paz (Limpeza)

Sábado (23)
11h – IFSC na Comunidade. Rádio
Alternativa FM (87,9 MHz).

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

