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Aconteceu entre os dias
8 à 12 de agosto
8 de agosto
Visita da Pesquisadora do MEC no câmpus
Entre os dias 8 e 10 de agosto a consultora do MEC, Marília, entrevistou ex-alunos, demantes e ofertantes dos cursos
do PRONATEC que foram oferecidos na região de Jaraguá do Sul. Dentre os entrevistados estiveram presentes o
Diretor-Geral do câmpus Jaison Vieira da Maia, o professor Paulo Gianesini, coordenador do PRONATEC até 2015, e
atual coordenadora Kély Cristina Zimmermann.

Reunião da Coordenadoria Pedagógica
Às 13h30min a Coordenadoria Pedagógica se reuniu para realizar o planejamento 2016/2, bem como as demais
atividades do setor.

9 de agosto
Visita dos alunos à FEBRATEX
Entre os dias 09 e 12 os alunos dos diversos cursos da área Têxtil e Moda do câmpus visitaram a FEBRATEX – Feira
Brasileira para a Indústria Têxtil - a maior feira para indústria têxtil das Américas, que aconteceu no Parque Vila
Germânica em Blumenau – SC.

Reunião de Pais do curso Integrado
Aconteceu no auditório, a partir das 19h, a reunião com os pais dos alunos da primeira fase do Curso de Química,
juntamente com a coordenadora de curso, professora Anne Cristina Rutsatz Bartz, a coordenadoria pedagógica, com a
presença da gestão. Foram apresentados aos pais a instituição, estrutura e organização do curso, normas e conduta e
acompanhamento pedagógico.

Reunião da Comissão Organizadora do I Encontro de Educação Inclusiva
Os membros da Comissão Organizadora do I Encontro de Educação Inclusiva reuniram-se para tratar da organização
do evento. Foram realizados encaminhamentos referentes a local, limite de número de participantes, marca do
evento, orçamento de coffee break e material gráfico, bem como outras questões referente ao encontro.

10 de agosto
Início do semestre letivo 2016/2
Após um curto período de férias para os discentes, deu-se início o semestre letivo de 2016/2. Um bom semestre a
todos!

Capacitação sobre Contratos
Aconteceu no Câmpus Itajaí a capacitação referente a contratos, onde foram abordados os seguintes temas: legislação,
documentação dos contratos, atribuições dos fiscais de contratos, informações sobre patrimônio e almoxarifado e
frota.
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11 de agosto
Dia do Estudante
Durante os três períodos de aulas no câmpus, foram realizados visitas às salas de aula, por parte da gestão do câmpus,
para parabenizar os discentes pelo dia do estudante e entregar-lhes uma lembrancinha/guloseima juntamente com
uma mensagem, alusiva à data.

Reunião dos Chefes DAM
A servidora Rejane esteve presente na reunião dos Chefes DAM, que aconteceu em Florianópolis, no auditório da
Reitoria, para tratar dos seguintes assuntos: Orçamento 2016 e 2017, Fonte 250, Plano de Logística Sustentável e
processos de compras e obras.

Reunião do Registro Acadêmico
Aconteceu na sala do Registro Acadêmico, com a presença da Diretora de EPE no primeiro momento, a reunião de
avaliação das matrículas e rematrículas. Em segundo momento, a equipe organizou os trabalhos que serão realizados
na próxima semana.

12 de agosto
Reunião do DAM
Foi realizada na sala de reuniões a reunião do Departamento de Administração, onde foram tratados os seguintes
assuntos: informes, repasse da capacitação de contratos realizada no dia 10 e repasse da reunião dos chefes DAM.

Agenda de 15 a 20 de agosto
Segunda (15)
Reunião do CODIR.

Quinta (18)
Aniversariante do dia – Sérgio
Rodrigues Lisboa (Docente).

Terça (16)
Reunião do CODIR.
13h30min – Reunião do GT Napne.
15h – Reunião IFSC Sustentável.

Sexta (19)

Quarta (17)
7h – IFSC na Comunidade. Rádio
Alternativa FM (87,9 MHz).
13h30min – Reunião com a
Comissão organizadora do I
Encontro de Educação Inclusiva.
14h – Reunião da EPE.
16h – Reunião do Colegiado do
Câmpus.

Sábado (20)
LETIVO

11h – IFSC na Comunidade. Rádio
Alternativa FM (87,9 MHz).
Aniversariante do dia – Laryssa
Tarachucky (Biblioteca).

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

