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Aconteceu entre os dias
07 de novembro e 03 de dezembro
07 de novembro
Reunião do CODIR
A reunião aconteceu no auditório da Reitoria onde os temas tratados foram: informes, apreciação do Calendário de
Ingresso 2017/2, editais – Recurso PEI 2016/2017, vagas de Assistente de Laboratório, revisão do Capítulo 6 do PDI e
elaboração do Plano Plurianual de Investimentos, apresentação da IN para Regulamentação da Concessão de Diárias e
Passagens, revisão do POCV e curricularização da EAD nos PPCs.

08 de novembro
Ciclo de Filmes
Dando continuidade ao Ciclo de Filmes, projeto desenvolvido pelo docente Gustavo, aconteceu no auditório a
apresentação do Filme: Alabama Monroe, com comentários da docente Kênia.

09, 16 e 17 de novembro
Reunião ampliada do PAT
Reuniram-se os coordenadores de área e demais interessados para tratar de assuntos referentes a informação da
atualização dos valores para o orçamento 2017 e discussão e ajustes nos projetos para adequação ao novo orçamento.
Bem como nos dias 16 e 17/11 foram discutido e organizado a ordem de prioridades do PAT. Destacando que o prazo
para fechamento do sistema encerrava-se dia 19/11.

17 de novembro
Ciclo de Filmes
Dando continuidade ao Ciclo de Filmes, projeto desenvolvido pelo docente Gustavo, aconteceu no auditório a
apresentação do Filme: Augustine, com comentários da docente Carla.

22 de novembro
Reunião do GT Napne
Ocorreu a 20ª reunião do NAPNE, quando discutiu-se sobre a elaboração de um formulário do NAPNE a ser incluído
na matrícula; a formatura do curso de Libras para a Prefeitura; cotas para pessoas com deficiência no ingresso dos
cursos, bem como casos específicos de estudantes atendidos pelo NAPNE.

Reunião para constituição dos Integrados
Na sala B6 aconteceu a reunião para constituição dos integrados onde foram tratados os seguintes pontos:
apresentação da grade curricular dos Integrados com os cursos técnicos, apresentação dos programas do Integrado,
esboço do Integrado em modelagem e apresentação do dia a dia do integrado.
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Ciclo de Filmes
Dando continuidade ao Ciclo de Filmes, projeto desenvolvido pelo docente Gustavo, aconteceu no auditório a
apresentação do Filme: Clube de Compras Dallas.

24 de novembro
Palestra com servidores da DIRCOM
Reuniram-se na sala B6 servidores da Diretoria de Comunicação e da Coordenadoria de Programação Visual da
Reitoria do IFSC, juntamente com servidores convidados para um debate sobre a identidade institucional e a relação
dos servidores com ela.

26 de novembro
Jogos de Integração do Ensino Médio
Durante todo o dia, tanto no câmpus quanto no Ginásio Artur Muller, aconteceram atividades esportivas envolvendo
os discentes do curso de Química, servidores e comunidade, marcando mais uma edição dos Jogos de Integração do
Ensino Médio. Parabéns a todos!

1 de dezembro
Reunião Extraordinária do CODIR
Ás 14h aconteceu a reunião extraordinária do CODIR, a qual foi realizada via videoconferência, tratando do único
ponto de pauta a POCV – Plano de Oferta de Cursos e Vagas.

02 de dezembro
Cerimônia de entrega dos certificados do curso de Vestuário
No período da manhã e a tarde aconteceu no auditório do câmpus a cerimônia de entrega dos certificados para os
discentes do curso de Vestuário.

Agenda de 5 a 10 de dezembro
Segunda (5)

Terça (6)

9h – Reunião do CODIR – Florianópolis. 10h, 15h30min e 19h – Reunião de
líderes de turma.
19h – Ciclo de Filmes – Lucy –
Auditório.
Todo o dia – Apresentação dos
trabalhos do Conectando Saberes.

Quinta (8)
20h: IFSC na Comunidade, na rádio
Corupá FM (87,9 MHz) em Corupá.
Todo o dia – Apresentação dos
trabalhos do Conectando Saberes.

Sexta (9)

Quarta (7)
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 Conselho de EPE.
Todo o dia – Apresentação dos
trabalhos do Conectando Saberes.

Sábado (10)
LETIVO

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

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

