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Aconteceu entre os
dias 15 e 20 de agosto
15 e 16 de agosto
Reunião e Capacitação do CODIR
Aconteceu no auditório da reitoria a 7ª reunião do CODIR, onde foram abordados os seguintes assuntos: Informes,
esclarecimentos sobre a implantação do SIG-Biblioteca, Especialização em Gestão Pública oferecida pelo Cerfead,
continuidade da aprovação dos itens IFSC REDE, aprovação da alteração da Resolução 02/2013/CODIR e aprovação
do cronograma de revisão dos Regimentos Internos.

16 de agosto
Reunião do Napne
As 13h30min no laboratório de informática A7 aconteceu a reunião do NAPNE, quando foram discutidos casos de
estudantes atendidos pelo Núcleo, bem como outros assuntos pertinentes ao GT. A próxima reunião será realizada dia
30/08.

17 de agosto
Reunião da Comissão Organizadora do Encontro de Educação Inclusiva
A Comissão Organizadora do Encontro de Educação Inclusiva reuniu-se na sala C8 às 13h30min, para dar os
encaminhamentos pertinentes ao site do evento, definir os fornecedores de material gráfico e coffee break, bem como
outras pendências. A próxima reunião se realizará dia 23/08.

Reunião de EPE
Aconteceu na sala de reuniões do bloco AA, às 14h, a reunião com os coordenadores ligados a essa diretoria, com os
seguintes assuntos abordados: informes, retorno de demandas da reunião de 20/07, desfile cívico 07 de Setembro,
atualização da POCV, continuidade do planejamento de ensino, parceria CCAA, situação do estágio obrigatório nos
laboratórios, orçamento do câmpus 2016 e pedidos de materiais.

Reunião do Colegiado do Câmpus
Os membros do Colegiado do Câmpus reuniram-se às 16h na sala de reuniões do bloco AA para tratar dos seguintes
assuntos: informes, metodologia para regulamentação dos recursos orçamentários do câmpus, situação da frota,
apreciar o regulamento proposto pelos estudantes para o uso do contêiner e apreciar o Manual de Orientações
Docentes.

Agenda de 22 a 27 de agosto

Segunda (22)
14h – Capacitação com os novos
docentes.

Quinta (25)

Terça (23)
Ambientação Regional com a
Reitoria.

Sexta (26)

Quarta (24)
7h – IFSC na Comunidade. Rádio
Alternativa FM (87,9 MHz).

Sábado (27)

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

