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Aconteceu entre os dias
24 de outubro e 04 de novembro
24 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.

25 de outubro
Paralisação nos Câmpus JAR e JGW
Este dia foi marcado pela luta contra a PEC 241, PLP 257 e MP 746 e a retirada de direitos, com atividades e
manifestações dos discentes nos períodos matutino e vespertino, contou ainda com a participação de discentes e
servidores do Câmpus Jaraguá do Sul – Rau (GW).

26 de outubro
Reunião do Conselho de EPE
Às 14h os membros do Conselho de EPE reuniram-se na sala de reuniões para tratar dos seguintes pontos de pauta:
informes, Retorno das demandas da reunião de 21/09, Finalização do Semestre Letivo 2016/2, Organização dos
horários e distribuição dos docentes para 2017/1, Avaliação da CPA e avaliação de possível oferta de curso ETEC para
15/12.

27 de outubro
Convocação para Reunião da Gestão
Às 14h no auditório do câmpus, os servidores reuniram-se para uma apresentação com relação as contas do câmpus,
ao processo de compras de equipamentos e materiais de consumos, andamento das obras e a aprovação da POCV
2017-2018.

28 de outubro
Dia do Servidor Público
Parabéns a todos os servidores!!!

1 de novembro
Reunião do GT Napne
O Napne reuniu-se e discutiu propostas a serem levadas ao Encontro dos Núcleos de atendimento aos portadores de
necessidades específicas em Gaspar, o qual ocorrerá em 17/11. Discutiu também demandas para a revisão do PAT de
2017, bem como outros assuntos referentes ao Napne.
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3 de novembro
Consulta aos servidores referente ao novo integrado
Às 10h30min no auditório do câmpus, aconteceu a reunião com os servidores para consulta referente a abertura do
novo integrado para o câmpus, com análise da POCV – Plano de Oferta de Cursos e Vagas. Após deliberações ocorreu a
votação que aprovou a criação do Curso de Modelista na modalidade integrado para 2018/1.

4 de novembro
Último dia para pagamento do boleto das inscrições e documentos para
atendimento diferenciado
Conforme calendário de ingresso 2017/1, este é o último dia para pagamento do boleto da inscrição para os cursos
que terão provas previstas em edital. Os demais cursos seguem as orientações dos editais específicos. Para quem
solicitou atendimento diferenciado este também é o último prazo para entrega dos documentos que comprovem a
solicitação.

Reunião dos TAE's ligados ao DEPE - Continuação
Às 13h30min no auditório do câmpus, aconteceu a continuação da 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.

Agenda de 7 a 12 de novembro
Segunda (7)

Terça (8)

9h – Reunião do CODIR – Florianópolis. 19h – Ciclo de Filmes – Alabama
Monroe – Auditório.

Quinta (10)

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

Sexta (11)

Quarta (9)

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 Ampliada do PAT 2017.

Sábado (12)

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

