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Aconteceu entre os dias
17 e 21 de outubro

17 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.

18 de outubro
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
Iniciou no dia 18 de outubro as atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do IFSC – Câmpus Jaraguá do
Sul, onde o tema desenvolvido foi a Ciência alimentando o Brasil, onde aconteceram diversas palestras, mesas
redondas, oficinas, apresentações culturais e comunicações orais. O evento contou com a presença de escolas da rede
municipal e estadual de ensino visitando o câmpus, na Casa Aberta também programado nas atividades que
decorreram até dia 20 de outubro.

19 de outubro
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: informes, regulamento visitas técnicas e viagem de estudos; alteração de regime de
trabalho das servidoras: Kênia Mara Gaedtke e Ana Cecilia da Gama Torres de 40h para 40h DE; aprovação dos PPC's
dos cursos FIC de Libras Básico e Libras Intermediário; carta encaminhada pela Biblioteca ao colegiado; apreciação do
calendário letivo 2017 com as inclusões das datas de formatura.
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21 de outubro
Reunião dos TAE's ligados ao DEPE
Às 14h no auditório do câmpus, aconteceu a reunião com os servidores técnicos administrativos ligados ao
Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão onde foram realizadas uma breve apresentação do ensino e dos setores
apontando as ações do setores da biblioteca, coordenadoria pedagógica, registro acadêmico, estágio, técnicos de
laboratório, NAPNE, NEaD, extensão e pesquisa.

Reunião do GT Sustentabilidade
Às 11h os membros do GT reuniram-se para tratar de assuntos ligados ao encaminhamento do relatório parcial das
atividades desenvolvidas do Plano de Gestão de Logística Sustentável – PLS e encaminhamentos da visita dos
membros da reitoria ao câmpus.

Agenda de 24 a 29 de outubro
Segunda (24)
Aniversariante do dia – Juliana de
Souza Augustin Pereira (TAE).

Quinta (27)
14h - Convocação para Reunião da
Gestão (Administrativo e Ensino.)
20h: IFSC na Comunidade, na rádio
Corupá FM (87,9 MHz) em Corupá.
Aniversariante do dia – Dilcléia
Dobrowolski (docente).

Terça (25)

Quarta (26)

8h – Reunião do Comitê Municipal do 7h – IFSC na Comunidade. Rádio
Trabalho e Emprego – CMTE.
Alternativa FM (87,9 MHz).
Aniversariante do dia – Vitor Chemello 13h15: IFSC na Comunidade, na rádio
(docente).
Espaço Aberto FM (98,5 MHz) em
Massaranduba.
14h – Reunião do Conselho de Ensino.
Aniversariante do dia – Jean Raphael
Zimmermann Houllou (docente).

Sexta (28)
FERIADO

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

Sábado (29)

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

