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Aconteceu entre os dias
26 e 30 de setembro
27 de setembro
Reunião do GT Regimento
Às 8h na sala de reuniões do bloco AA os membros do GT Regimento Interno reuniram-se para tratar das alterações e
adequações do Regimento Interno atual para a minuta enviada pela comissão central. Algumas ponderações foram
realizadas e entendeu-se que necessitava-se de uma consulta aos servidores do câmpus. Um e-mail foi encaminhado
para que todos possam contribuir. O prazo para envio das contribuições encerra-se dia 07/10.

Reunião do GT Napne
O GT Napne recebeu a visita do Napne de Gaspar para uma reunião de troca de experiências e discussão sobre a
regulamentação do NAPNE. Como encaminhamento da reunião, acordou-se que os Napnes dos câmpus necessitam ter
um regulamento único em todo o IFSC e, para tanto, Gaspar sediará um encontro de Napnes para escrevermos uma
carta para a Reitoria solicitando a retomada da discussão sobre a regulamentação.

Reunião do CMTE
A professora Veridiane Pinto Ribeiro representou o IFSC na reunião ordinária do Conselho Municipal de Trabalho e
Emprego (CMTE) de Jaraguá do Sul. Além da pauta ordinária, a professora problematizou o suporte à comunidade
haitiana em Jaraguá do Sul. Acompanhou a professora na reunião o presidente do Movimento Social para Reunião dos
Haitianos no Brasil (Mosprehab), François Louis. A reunião ocorreu às 8h na Secretaria da Agricultura.

28 de setembro
Reunião de Avaliação do I Encontro de Educação Inclusiva
A Comissão Organizadora do I Encontro de Educação Inclusiva reuniu-se para fazer uma avaliação do evento. De
modo geral, o evento foi muito bem avaliado pelos participantes, além de termos recebido sugestões de novos temas e
incentivo para ofertarmos as próximas edições do Encontro.

Apoio à participação em eventos
A Diretoria de Assuntos Estudantis do IFSC (DAE) lançou novo edital para alunos que desejarem participar de eventos
extracurriculares e queiram pedir auxílio financeiro pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). O
edital já está publicado na página da Assistência Estudantil no portal do IFSC. Podem receber o auxílio estudantes
matriculados nos cursos regulares do IFSC e que necessitem de apoio financeiro (pagamento de passagens, inscrição,
hospedagem e alimentação) para participar de eventos extracurriculares de caráter acadêmico, esportivo ou cultural.

"IFSC na Comunidade" em rede
A edição nº 30 do "IFSC na Comunidade" marcou o início da transmissão em rede regional do programa de rádio do
IFSC. Além de Jaraguá do Sul (que veicula o programa na rádio Alternativa FM às 7h de quarta-feira e às 11h de
sábado na frequência 87,9 MHz), também as rádios comunitárias de Corupá e Massaranduba passaram a transmitir o
programa. Na Corupá FM (87,9 MHz) o "IFSC na Comunidade" vai ao ar na quinta, às 20h, e no domingo, às 18h30. Em
Massaranduba o programa é veiculado na Espaço Aberto FM (98,5 MHz) às 13h15 de quarta e de sexta-feira.

29 de setembro
Reunião Extraordinária do CODIR

INFORMATIVO DA GESTÃO DO
CÂMPUS JARAGUÁ DO SUL
ANO 2016 | Nº 26

Às 14h por meio de webconferência, aconteceu a reunião extraordinária do CODIR, que tratou dos seguintes assuntos:
formalização do Comitê Gestor da Assistência Estudantil e Revisão do PAT 2017.

Mobilização no câmpus
Aconteceu no hall da cantina, no períodos da manhã e da tarde, uma mobilização referente à reforma do ensino médio,
PEC 241 e PL 257, chamada pelo SINASEFE, para analisar os ataques à educação pública e gratuita e aos direitos dos
trabalhadores, alterações no ensino médio e possíveis alterações no sistema de acesso às universidades. Foi lida a carta
de Vitória, documento trazido pelo diretor-geral do câmpus e elaborado na REDITEC em defesa da educação pública e
dos Institutos Federais.

Desfile de Moda Solidária
Às 20h30 no auditório do Câmpus Jaraguá do Sul – Centro aconteceu o desfile “O mundo da moda”, organizado pelos
alunos da terceira fase do curso. O desfile teve como forma de ingresso a contribuição de 1litro de leite que será
entregue a uma instituição beneficente de Jaraguá do Sul.

30 de setembro
Formatura dos cursos superiores
Aconteceu no auditório do Câmpus Jaraguá do Sul – Centro a formatura dos cursos superiores de Licenciatura em
Física e Tecnologia em Fabricação Mecânica. O evento contou com a participação de servidores, pais e alunos. Parabéns
aos formandos!

Agenda de 3 a 8 de outubro
Segunda (3)
10h - Reunião Avaliativa de
Licenciatura.
13h30 – Reunião do Departamento
de Administração – DAM.
15h30 - Reunião Avaliativa de
Licenciatura.
18h30 – Conselho de Classe
participativo Moda.
Aniversariante do dia – Fabiane
Fischer Murara (docente).

Quinta (6)

Feira de Iniciação Científica
Antonio Ayroso – FICAA, no
Pavilhão de Eventos Jaraguá do Sul
10h30 – Conselho de Classe
participativo Têxtil
15h e 19h – Conselho de Classe
participativo Malharia.
20h: IFSC na Comunidade, na rádio
Corupá FM (87,9 MHz) em Corupá.
Viagem de estudos da 6ª fase em
Química para São Paulo.

Terça (4)

8h e 13h30 – Conselho de Classe
participativo Química.

Sexta (7)

13h15: IFSC na Comunidade, na
rádio Espaço Aberto FM (98,5
MHz) em Massaranduba.
Feira de Iniciação Científica
Antonio Ayroso – FICAA, no
Pavilhão de Eventos Jaraguá do Sul
e encerramento às 18h.
Viagem de estudos da 6ª fase em
Química para São Paulo.

Quarta (5)

7h – IFSC na Comunidade. Rádio
Alternativa FM (87,9 MHz).
13h15: IFSC na Comunidade, na
rádio Espaço Aberto FM (98,5
MHz) em Massaranduba.
14h – Abertura da Feira de
Iniciação Científica Antonio Ayroso
– FICAA, no Pavilhão de Eventos
Jaraguá do Sul.
14h – Reunião Conselho EPE.
Viagem de estudos da 6ª fase em
Química para São Paulo.

Sábado (8)
LETIVO
11h – IFSC na Comunidade. Rádio
Alternativa FM (87,9 MHz).
Viagem de estudos da 6ª fase em
Química para São Paulo.

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

