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Aconteceu entre os dias
3 e 8 de outubro
3 de outubro
Abertura das inscrições para estudar no IFSC
Desde o dia 03/10 estão abertas as inscrições para o processo seletivo 2017/1, para todos os câmpus do IFSC do
estado. As inscrições podem ser realizadas através do link: https://sistemadeingresso.ifsc.edu.br/principal.php.
Lembramos que as inscrições seguem até dia 03/11.

Reuniões Avaliativas e Conselhos de Classe Participativos
Entre os dias 03 e 06/10, a Coordenadoria Pedagógica, Diretora de EPE, líderes de turmas e docentes, reuniram-se
para realizar as reuniões avaliativas e conselhos de classes participativos e avaliarem o ensino aprendizagem do
semestre 2016/2.

Reunião do Departamento de Administração (DAM)
Às 13h30 na sala de reuniões, os servidores ligados ao departamento de Administração e a assessora da direção,
reuniram-se para tratar das alterações no regimento interno no que diz respeito as coordenadorias ligadas ao
departamento. As contribuições serão recebidas até dia 11/10, onde serão compiladas e encaminhadas para o GT
Regimento.

5 de outubro
Abertura da Feira de Iniciação Científica - FICAA
Às 14h aconteceu a abertura da 5ª Feira de Iniciação Científica Antônio Ayroso e 1ª Feira Nacional de Iniciação
Científica Antônio Ayroso – FICAA no Pavilhão de Eventos em Jaraguá do Sul com apresentação da Orquestra do IFSC,
o evento aconteceu entre os dias 05 e 07 com o tema: “Sustentabilidade, conhecimento, criatividade e inovação.”
Estiveram presentes discentes e docentes das redes municipal, estadual, federal e particular de ensino de 6 estados. A
premiação dos trabalhos aconteceu no dia 07 às 18h.

06 de outubro
Reunião GT Regimento
Às 13h30 na sala B6, reuniram-se os membros do GT Regimento para tratar das alterações e adequações finais da
minuta, porém entendeu-se que necessitava-se de um prazo maior para que as considerações das áreas de ensino e
administrativo sejam elaboradas adequadamente, sendo o prazo definido para 11/10.
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08 de outubro
Dia Letivo
Conforme acordado em reunião do Colegiado do Câmpus, o dia letivo previsto no calendário acadêmico 2016, alterou a
data de 01/10 para 08/10, uma vez que o câmpus foi colégio eleitoral para Eleições Municipais 2016 que aconteceram
no dia 02/10.

Agenda de 10 a 15 de outubro

Segunda (10)
9h – Reunião do CODIR.
Aniversariante do dia – Elder
Correa Leopoldino (docente).

Quinta (13)
20h: IFSC na Comunidade, na rádio
Corupá FM (87,9 MHz) em Corupá.

Terça (11)
9h – Reunião do CODIR.

Quarta (12)
FERIADO
7h – IFSC na Comunidade. Rádio
Alternativa FM (87,9 MHz).
13h15: IFSC na Comunidade, na
rádio Espaço Aberto FM (98,5
MHz) em Massaranduba.

Sexta (14)
13h15: IFSC na Comunidade, na
rádio Espaço Aberto FM (98,5
MHz) em Massaranduba.

Sábado (15)
LETIVO e Jogos de
Integração
8h – Plantão Pedagógico.
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

