LUCIANE VIEIRA WESTPHAL
Candidato à vaga da Coordenadoria do Curso
Técnico em Vestuário – modalidade Subsequente

APRESENTAÇÃO
Mestre em Educação pela FURB em 2021
Especialista em Educação de Jovens e Adultos – PROEJA pelo IFSC em 2012
Bacharel em Engenharia de Produção – Modalidade Confecção do Vestuário
pela UNERJ em 2006
Estive a frente da coordenação do curso Técnico em Vestuário de 2017 a 2019.
Atuo como professora nas áreas de costura e métodos e tempos no IFSC
deste 2009. Atualmente estou a frente da coordenação do curso Técnico em
Vestuário Subsequente.
Sobre a coordenaria: Estando a frente da coordenação do Curso Técnico em
Vestuário me comprometo a buscar sempre o melhor para o andamento do
curso. Estarei aberta ao diálogo com servidores e discentes.
e-mail: luciane.vieira@ifsc.edu.br
Celular: (47) 991-757205

ELISANGELA MANARIM GUIMARÃES
candidata a vaga de coordenadoria do curso
Técnico em Modelagem do Vestuário Modalidade integrado
APRESENTAÇÃO

Mestre em Design pela Univille em 2015
Especialista em Educação de Jovens e Adultos pelo IFSC em 2011
Bacharel em Design de Moda pela Uniasselvi em 2004
Atualmente está a frente da coordenação do curso Técnico em
Modelagem do Vestuário;
Estive a frente da coordenação do curso Técnico em Vestuário de
2019 a 2022.
Atuo como professora nas áreas de costura e modelagem no IFSC
deste 2007.
COORDENADORIA

Estando a frente da coordenação do Curso Técnico em Modelagem do
Vestuário me comprometo a dar andamento nas atividades
relacionadas ao curso, buscando sempre o bom relacionamento com
servidores e com os discentes. Estarei aberta ao diálogo e buscando
melhorias para o curso.
email: emanarim@ifsc.edu.br

JANETE GODÓI
Candidata à vaga da Coordenadoria Pedagógica

Trabalho na educação pública desde 1998, já atuei na Educação Infantil, no Ensino
Fundamental e Médio, assim como na Formação Continuada de Professores da
Rede Municipal de Ensino na minha cidade de origem no Estado de São Paulo.
Cheguei em Jaraguá do Sul,em 2006, para trabalhar na rede estadual de ensino e
em 2007, iniciei as atividades no Câmpus Jaraguá do Sul, na Coordenadoria
Pedagógica, na Coordenadoria de Pesquisa e também na Coordenação de Apoio a
Relações Externas (CARE).
No período de 2010 a 2011, fiz parte da equipe diretiva que esteve à frente da
implantação do Campus Avançado Geraldo Werninghaus - Jaraguá do Sul, hoje
Câmpus Jaraguá do Sul-Rau,
Sou graduada em Letras Português/Inglês e Pedagogia com habilitação em
Administração Escolar; tenho especialização em Pedagogia Escolar-Orientação,
Administração e Supervisão. Em 2014, concluí o Mestrado em Educação pela
Universidade da Região de Joinville(UNIVILLE), na Linha de Pesquisa Políticas e
Práticas Educativas.
Atualmente, respondo interinamente pela Coordenadoria Pedagógica do Câmpus
Jaraguá do Sul-Centro.
Acredito que posso contribuir para os trabalhos da Coordenação Pedagógica; assim
como, coloco-me à disposição para atuar de forma colaborativa para qualificar o
processo de aprendizagem dos estudantes do câmpus.
Meu contato: janete@ifsc.edu.br

