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Aconteceu entre os dias
22 e 27 de agosto
22 de agosto
Reunião do GT Eventos e CERE
Os membros do GT de eventos e o Coordenador de Extensão e Relações Externas reuniram-se para tratar sobre os
eventos do semestre 2016/2, bem como da organização das atividades deste grupo junto ao CERE.

Capacitação com novos docentes
Às 14h a Coordenadoria Pedagógica juntamente com os docentes, que entraram recentemente no câmpus, realizaram
uma capacitação abordando os seguintes assuntos: Plano Semestral de Atividade Docente (PSAD), planos de ensino e
diários de classe.

23 de agosto
Ambientação Regional - Norte
Durante todo o dia os servidores dos Câmpus Jaraguá do Sul, Geraldo Werninghaus, Joinville e Canoinhas estiveram
com as Pró-Reitorias para uma ambientação, onde foram apresentados os setores e processos que passam pela
Reitoria.

Reunião da Comissão I Encontro de Educação Inclusiva
Às 13h30min, os membros da comissão reuniram-se para discutir a definição da atividade cultural que será realizada
no evento, a finalização do site para divulgação e o planejamento da divulgação do evento.
Evento Educação Inclusiva: Estão abertas as inscrições para o I Encontro de Educação Inclusiva - IFSC Jaraguá do
Sul. O evento ocorrerá no dia 23/09, das 7h30 às 17h, no Auditório da Faculdade Anhanguera. As inscrições são
gratuitas e ocorrerão até 16/09 ou até terminarem as vagas. Mais informações e inscrições no site:
http://educacaoinclusiva.jaragua.ifsc.edu.br

24 de agosto
Reunião Extraordinária do GT Napne
Às 13h30min, reuniram-se os membros do GT para discutir e realizar o preenchimento de planilha com dados de
inclusão solicitados pela Diretoria de Assuntos Estudantis do IFSC a serem enviados a um grupo de trabalho do
CONIF.
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25 de agosto
Reunião JAR e JGW sobre Comissão Intercâmpus
A Gestão dos câmpus JAR e JGW, juntamente com o coordenador do CERE do câmpus JAR, reuniram-se para analisar os
questionários respondidos pelos servidores de ambos os câmpus referente à demanda de atividades.
Encaminhamento: será elaborada uma minuta para posterior composição desta comissão.

26 de agosto
Reunião dos estudantes com a Reitoria
A reunião iniciou às 14h, onde a reitora iniciou explanando sobre o PAEVS e como o recurso é recebido, definido e
distribuído. Explicou sobre os cortes e abriu para que os estudantes realizassem as perguntas. Encerrando a reunião às
16h30min.

Agenda de 29 de agosto a 3 de setembro
Segunda (29)
13h30 – Reunião Comissão I
Encontro de Educação Inclusiva
16h – Reunião CAF e Grêmio com
Gestão e Pedagógico.

Quinta (1)
7h45 – Reunião curso de Química.
13h30 – Reunião do GT
Afastamento dos TAES.

Terça (30)
8h – Curso de Gestão e Liderança
em Florianópolis.
15h – Reunião do GT SNCT.

Sexta (2)

Quarta (31)
7h – IFSC na Comunidade. Rádio
Alternativa FM (87,9 MHz).
14h – Reunião do Conselho de EPE.
19h – Reunião CMTE.

Sábado (3)
LETIVO

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

