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Aconteceu entre os dias
5 e 10 de dezembro

05 de dezembro
Reunião dos TAE's ligados ao DEPE - Continuação
Às 14h na sala B6, 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.

06 de dezembro
Reuniões de Líderes 2016/2
Nos três períodos aconteceram as reuniões com os líderes de turmas, onde os líderes apresentaram diversas
reivindicações entre elas: obras no câmpus, falta de bebedouros, cantina, falta de estacionamento, entre outros.

Ciclo de Filmes
Dando continuidade ao Ciclo de Filmes, projeto desenvolvido pelo docente Gustavo, aconteceu no auditório a
apresentação do Filme: Lucy, com comentários do discente João Otávio da Silva.

07 de dezembro
Reunião do Conselho EPE
As 14h na sala de reuniões do bloco AA os membros do Conselho de EPE reuniram-se para tratar dos seguintes
pontos de pauta: informes, organização da semana de atividades administrativas e pedagógicas, espelho para
rematrícula do Integrado, organização das salas de aulas 2017/1, organização de atividades no período de férias,
Armazenamento dos livros didáticos durante a virada de semestres e planilha de oferta SETEC.
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Desfile de Moda
Às 20h30min no pequeno teatro da SCAR, aconteceu o Desfile de Moda do 4º módulo do curso, o título do desfile foi
Lights of Winter e contou com a participação de discentes, docentes e comunidade. Parabéns aos discentes pela
belíssima apresentação.

Apresentações do Conectando Saberes
Nos dias 6, 7 e 8, durante todo o dia, estiveram em apresentação alunos do curso Química com o Conectando Saberes,
alunos de diversas fases do curso apresentaram seus trabalhos, como avaliação final dos assuntos desenvolvidos em
sala de aula. Parabéns a todos pela dedicação e aos professores pela condução dos trabalhos.

Agenda de 12 a 17 de dezembro
Segunda (12)

Terça (13)
13h – Reunião ampliada do GT
Afastamentos TAE's, na sala B6.

Quinta (15)

14h30min – Formatura do Curso de
Libras em parceria com a PMJS.
20h: IFSC na Comunidade, na rádio
Corupá FM (87,9 MHz) em Corupá.

Sexta (16)

Quarta (14)
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.
14h – Entrevistas de proficiência em
inglês referente ao Edital PROPICIE 11,
na sala B6.
Dia todo – Convocação dos Chefes DAM
na Reitoria.

Sábado (17)

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