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Aconteceu entre os dias
19 e 23 de setembro
20 e 21 de setembro
Processo seletivo para professor substituto de Filosofia
Na tarde do dia 20 aconteceu a prova para seleção e na manhã do dia 21 aconteceram as bancas para seleção do
professor substituto de Filosofia. Mais informações através do link:
http://www.ifsc.edu.br/arquivos/contratacao/inscricoesabertas/Edital%2070%20-%203%20%20Lista%20de%2
0vagas%20do%20processo%20seletivo%2053-2016.pdf

21 de setembro
Reunião do Conselho EPE
As 14h na sala de reuniões do bloco AA os membros do Conselho de EPE reuniram-se para tratar dos seguintes
pontos de pauta: informes, retorno das demandas da reunião do dia 31/08, avaliação de desempenho, olimpíadas
científicas, mostra científica, pedido de compra de livros 2016/2, formatura 2016/2 e 2017/1, agendamento dos pré conselhos de classe e calendário acadêmico 2017.

Reunião da comissão POCV
Os membros da comissão reuniram-se para avaliar as alterações realizadas na versão preliminar do Plano de Oferta
de cargos e vagas (POCV) e ajustar as necessidades que foram ainda identificadas para a então, apreciação do
Colegiado do câmpus. Lembrando que em outubro será retomado os trabalhos da POCV com a versão revisada pela
PROEN.

22 de setembro
Reunião Extraordinária Colegiado do câmpus
Reuniu-se às 17h30 na sala de reuniões do bloco AA, o Colegiado do Câmpus Jaraguá do Sul para tratar do ponto único
de pauta que versava sobre a apreciação do Plano de Ofertas de Cursos e Vagas (POCV) do câmpus, o plano foi
aprovado e encaminhado para a comissão central para aprovação, sendo que a versão encaminhada é a 7.3 do POCV.
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23 de setembro
Roda de Conversa SINTE – Jaraguá do Sul
Na manhã dessa sexta-feira, no auditório aconteceu uma roda de conversa com temas referentes a conjuntura política
brasileira, PLP 257 e PEC 241 e o projeto Escola sem Partido, com a participação de educadores da rede pública de
ensino e interessados nos caminhos da educação.

I Encontro de Educação Inclusiva
O I Encontro de Educação Inclusiva, realizado no anfiteatro da Faculdade Anhanguera, contou com atividades voltadas
para as áreas da deficiência motora, intelectual, surdez e visual, com a presença de professores e servidores da rede
pública municipal, estadual e federal. Parabéns pela iniciativa e a todos os envolvidos.

24 de setembro
Simulado do ENEM
Durante todo o dia, alunos do curso técnico de Química e estudantes da rede estadual de ensino realizaram um
simulado da prova do ENEM para testar seus conhecimentos e treinar para esta importante avaliação.

Agenda de 26 de setembro a
1 de outubro
Segunda (26)

Terça (27)
8h – Reunião da Comissão do
Regimento Interno.
13h30 – Reunião do GT Napne

Quinta (29)
14h – Reunião extraordinária do
CODIR via webconferência.
20h30 – Desfile de Moda no
auditório do IFSC – JAR.

Sexta (30)
19h30 – Formatura dos cursos
superiores do IFSC JAR e JGW.

Quarta (28)
7h – IFSC na Comunidade. Rádio
Alternativa FM (87,9 MHz).

Sábado (1)
11h – IFSC na Comunidade. Rádio
Alternativa FM (87,9 MHz).
Aniversariante do dia – Ariela
Porto (Docente).

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

