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Aconteceu entre os dias
29 de agosto a 02 de setembro
29 de agosto
Reunião da Comissão I Encontro de Educação Inclusiva
A Comissão Organizadora do Encontro de Educação Inclusiva reuniu-se para definir a divulgação do evento junto à
Gered e à Secretaria de Educação de Jaraguá do Sul. Discutiu-se também outros detalhes referente à preparação do
evento, e informou que recebeu mais de 150 inscrições.
Ainda pode ser realizada as inscrições para o Evento Educação Inclusiva: 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

30 de agosto
Capacitação de Gestão e Liderança
Nos dias 30 e 31 de agosto as servidoras Rejane, Rosemery, Laurinda e Vanessa estiveram presente no 4º módulo do
curso de Atualização em Gestão e Liderança, no auditório da Reitoria, sendo abordado os temas: Ritmo, melodia,
harmonia na gestão de Institutos Federais, Gestão do Ensino, Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, Avaliação da
Educação, Sistematização do diagnóstico regional, Orçamento, finanças, licitação e patrimônio e Gestão da inovação e
da cooperação com a sociedade.

31 de agosto
Reunião EPE
Às 14h, na sala de reuniões do bloco AA, aconteceu a reunião do EPE, onde foram tratados os seguintes pontos de
pauta: informes, retorno de demandas da reunião de 17/08, orçamento do câmpus 2016 e pedido de materiais,
organização da feira de profissões em setembro, prêmio Péter Murányi, estande do SEPEI e o agendamento da
reunião da comissão PSAD.
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01 de agosto
Reunião com Centro Acadêmico e Grêmio Estudantil
A Gestão do câmpus, juntamente com os integrantes do Grêmio Estudantil e Centro Acadêmico, reuniram-se para
analisar o andamento da utilização do contêiner, alterações do Regulamento e encaminhamentos para as próximas
semanas para o uso do contêiner.

Agenda de 5 a 10 de setembro
Segunda (5)
Aniversariante do dia – Ronaldo
dos Santos Rodrigues (docente)

Quinta (8)
20h – Levantamento das
Potencialidades e Demandas para a
Extensão do IFSC e Entidades em
Jaraguá do Sul - ACIJS

Terça (6)
13h30 – Reunião Comissão SEPEI.
15h30 – Reunião curso de Química.

Sexta (9)

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

Sábado (10)
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

