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Aconteceu entre os dias
10 e 15 de outubro
10 de outubro
As inscrições para estudar no IFSC continuam
Desde o dia 03 de outubro 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.
Salientamos que as inscrições seguem até dia 03 de novembro.

11 de outubro
Reunião do GT Napne
O GT NAPNE reuniu-se e discutiu as atribuições do NAPNE para a atualização do Regimento Interno do Câmpus, bem
como outros assuntos referente ao GT.

13 de outubro
Convite para Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
No dia 18 de outubro iniciam-se as atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2016, com o tema "Ciência
Alimentando o Brasil" que terá uma repleta programação, com mesas redondas, oficinas, palestras e comunicações
orais que estarão distribuídas nos dias 18, 19 e 20 de outubro e podem ser consultadas através do link:
http://jaragua.ifsc.edu.br/site/index.php?option=com_content&view=article&id=850&Itemid=169
Lembramos que para participar das oficinas é necessário realizar inscrição prévia através desse mesmo link, até o dia
17 de outubro. Estão todos convidados!

Reunião GT Regimento
Às 13h30 o GT Regimento reuniu-se para tratar das alterações da minuta conforme informações repassadas pelas
áreas, questionamentos que foram encaminhados a comissão central para esclarecimentos e algumas ponderações
finais. O regimento prévio será encaminhado para a comissão central dia 14 de outubro.

Inauguração do Contêiner
Nos intervalos dos três períodos, aconteceu a inauguração do contêiner, marcando o início da efetiva utilização do
espaço para uso dos discentes.

Debate sobre Políticas do Ensino Médio
Às 16h no auditório ocorreu o debate sobre as políticas do Ensino Médio, com a participação de servidores e docentes
com a mediação da docente Carla.
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14 de outubro
Formatura dos Cursos Técnicos
Às 19h30 no CEJAS - Centro Empresarial de Jaraguá do Sul realizou-se a formatura dos cursos técnicos dos Câmpus
Jaraguá do Sul – Centro e Jaraguá do Sul – Rau, com a presença do Pró-Reitor de Ensino Luiz Otávio Cabral
representando a reitora e demais convidados.

15 de outubro
Jogos de Integração, Plantão Pedagógico e Picnic + Criativo
No sábado ocorreram os Jogos de Integração – JAR e JGW no Câmpus Jaraguá do Sul e Ginásio Arthur Muller com a
participação de discentes, servidores, ex-discentes e familiares, bem como o Plantão Pedagógico com atendimento aos
pais dos discentes e o Picnic + Criativo marcando o início das atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
2016.

Políticas Educacionais
Discentes e servidores organizaram material e elaboraram painéis para a reflexão a respeito do das Políticas
Educacionais atuais.

Agenda de 17 a 22 de outubro
Segunda (17)

Terça (18)

Quarta (19)

8h – Abertura da Semana Nacional de Durante todo o dia – SNCT.
Ciência e Tecnologia - SNCT.
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 – Reunião do Colegiado do
câmpus.

Quinta (20)
Durante todo o dia – SNCT.
20h: IFSC na Comunidade, na rádio
Corupá FM (87,9 MHz) em Corupá.

Sexta (21)

Sábado (22)

13h15: IFSC na Comunidade, na rádio 11h – IFSC na Comunidade. Rádio
Espaço Aberto FM (98,5 MHz) em
Alternativa FM (87,9 MHz).
Massaranduba.

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

