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Aconteceu entre os dias
12 e 16 de setembro
13 de setembro
Reunião do GT NAPNE
O grupo discutiu a distribuição de atividades para o dia do Encontro de Educação Inclusiva, definiu nova data para
recepção do NAPNE de Gaspar em nosso câmpus, abordou projetos de FIC e Extensão a serem oferecidos em 2017 por
servidores do NAPNE.

Reunião do CODIR
Reunidos no Câmpus Cricíuma, os Diretores-Gerais debateram sobre a seguinte pauta: informes; processo de
elaboração do PDTI; formalização do comitê de assistência estudantil; regulamentação da descentralização da oferta
do fic; realocação de FG e critérios para a próxima distribuição entre os câmpus; apresentação do relatório da
auditoria; análise sobre vinculação das CGP's dos câmpus.

14 de setembro
Reunião da Comissão do I Encontro de Educação Inclusiva
Às 13h, a comissão organizadora do Encontro de Educação Inclusiva definiu a distribuição de atividades e
responsáveis para o dia do evento e demais pendências relativas à organização do mesmo.

Reunião do Colegiado do câmpus
Às 16h30 os membros do Colegiado do Câmpus Jaraguá do Sul reuniram-se na sala de reuniões para tratar dos
seguintes pontos de pauta: Processo de alteração de regime de trabalho de 20h para 40h da Servidora Ana Zunino de
20h para 40h; Processo de alteração de regime de trabalho para dedicação exclusiva das servidoras: Ana Paula
Aparecida Duarte Souza, Cleyton Murilo Ribas e Luciana Pinheiro; Análise da lista de prioridades do item 6.3 do PDI
(Obras do câmpus); Dia Letivo para integrado - 17/09 - Reposição das aulas de Filosofia e dia letivo 01/10 - Eleições
2016: 02/10; Critérios para utilização dos gastos de adicional do orçamento 2016; Apreciação do Regulamento do
Contêiner.
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13 a 15 de setembro
Sepei em Cricíuma
Servidores e estudantes do câmpus participaram da 5ª edição do Seminário de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação
(Sepei) do IFSC, realizado em Criciúma. Foram apresentados trabalhos desenvolvidos por diversas áreas do câmpus,
possibilitando a troca de informações entre os representantes de Jaraguá do Sul e os demais servidores e estudantes
do IFSC. A delegação do câmpus teve aproximadamente 15 integrantes e foi chefiada pela servidora Cristiane Albano.

16 de setembro
Reunião da Comissão do Regimento
Reuniu-se às 14h30 a comissão que atualizará o Regimento do Câmpus Jaraguá do Sul seguindo orientações
encaminhadas via webconferência pela Comissão Central, que realizará as avaliações necessárias para os
encaminhamentos posteriores como assembleia e apreciação no colegiado do câmpus, para então seguir para o
Conselho Superior – CONSUP.

Agenda de 19 a 24 de setembro
Segunda (19)

Terça (20)

Quarta (21)

Lançamento do Editais de Ingresso
2017/1 – Técnicos e Graduação

13h30 - Comissão organizadora do
Encontro de Educação Inclusiva

7h – IFSC na Comunidade. Rádio
Alternativa FM (87,9 MHz).
9h – V Encontro Pedagogos(as) e
TAE's do IFSC - Florianópolis.
14h – Reunião do Conselho de EPE.

Quinta (22)

Sexta (23)

Sábado (24)
LETIVO

8h30 - I Encontro de Educação
Inclusiva - Faculdade Anhanguera

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

