CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS:
Primeiros anos dos Cursos Técnicos em Agropecuária, Manutenção e
Suporte em Informática e Administração Integrados: começarão as
atividades dia 17/02/16, às 10 horas, com a participação dos pais, estudantes,
coordenações de eixos, Direção Geral e Direção de Ensino. Os estudantes
continuarão durante a semana com atividades de acolhimento.
Segundos e terceiros anos dos Cursos Técnicos em Agropecuária,
Manutenção e Suporte em Informática e Administração Integrado: no dia
22/02/16 iniciam as atividades, com reunião de pais às 10 horas com a
participação dos pais, estudantes, professores, coordenações de eixos, Direção
Geral e Direção de Ensino. À tarde, aula normal.
Curso Técnico em Agroindústria- PROEJA- veteranos: iniciam as
atividades dia 18/02/16, às 14horas, no Auditório Central com a participação
da coordenação do Curso, Direção Geral e de Ensino.
Curso Técnico em Agroindústria- PROEJA- calouros: iniciarão as
atividades em abril.
CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES E CURSOS SUPERIORES:
Veteranos dos Cursos Subsequentes e superiores: iniciam as atividades dia
18/02/16, às 7h e 45min, com recepção no Auditório Ciet para os estudantes
do turno diurno. Após aula normal, conforme horário.
À tarde, aula normal para todas as turmas.
À noite, às 19 horas, recepção para os estudantes do turno noturno, no
Auditório Central. Após, haverá aula.
Calouros: 22/02/16
*** Início previsto no dia 22/02/16, condicionado ao preenchimento ao
mínimo de 70% de matrículas em relação ao número de vagas ofertadas,
após segunda chamada dos subsequentes e lista de espera SISU para os
Cursos Superiores. RESULTADO A PARTIR DO DIA 19/02/16.
Cursos Técnicos Subsequentes em Agricultura, Zootecnia e Cursos
Superiores em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Agronomia:
-13h e 30min: reunião geral com estudantes e coordenadores de eixos/ cursos
no Auditório Central.

- 15h: Atividade com o Setor de Apoio Pedagógico, Núcleos das Ações
Inclusivas, Coordenação de Assistência Estudantil e Coordenação de
Eixos/Cursos.

Calouros:22/02/16
***Início previsto no dia 22/02/16, condicionado ao preenchimento ao
mínimo de 70% de matrículas em relação ao número de vagas ofertadas,
após segunda chamada dos subsequentes e lista de espera SISU para os
Cursos Superiores. RESULTADO A PARTIR DO DIA 19/02/16
Cursos Técnicos Subsequentes em Alimentos, Informática, Secretariado
e Cursos Superiores de Administração, Gestão Pública e Licenciaturas
em Ciências Biológicas e Química:
- 19 horas: reunião geral com estudantes e coordenadores de eixos/ cursos no
Auditório Central.
- 20h e 30min: Atividade com o Setor de Apoio Pedagógico, Núcleos das
Ações Inclusivas, Coordenação de Assistência Estudantil e Coordenação de
Eixos/Cursos.

