
SEMANA PEDAGÓGICA 2018.1 
PERÍODO: 05, 06, 07 E 08/02/2018 

SEGUNDA-FEIRA, 05 de FEVEREIRO de 2018.

MANHÃ

TERÇA-FEIRA, 06 de FEVEREIRO de 2018.

QUARTA-FEIRA, 07 de FEVEREIRO de 2018.

QUINTA-FEIRA, 08 de FEVEREIRO de 2018.

MANHÃ

TARDE

TARDE

PROGRAMAÇÃO

Local:     Auditório 2 do Campus. 

8h30min às 9h00min:                   Acolhida com Café.

9h00min:                    Abertura do ano letivo 2018 para servidores.

09h30min às 11h00min:  Perspectivas de atuação do Campus no ensino, na pesquisa e na extensão para 20218.1.

11h00min às 12h00min:  Novos �uxos de material didático  (DIPMAD).
  

09h00min às 11h00min:  Palestra.
 
11h00min às 11h30min:  Apresentação do planejamento da Equipe Multidisciplinar.

  Responsáveis: DG, DA e ETEP.
  Participantes: todos os professores e técnicos administrativos.

    

.14h00min às 15h00min:   Apresentação NAPNE.
15h00min às 16h30min:  Apresentação sobre atualizações no Moodle.
16h30min às 17h30min:  Apresentação QVT com aula de zumba ao �nal (vir com roupas
    confortáveis para participar da aula).

  Responsáveis: DG,DA e ETEP.
  Participantes: todos os professores e técnicos administrativos.
  

9h00min às 12h00min:   Reuniões por cursos:
    - Subsequentes;
    - Tecnólogo;
    - Licenciatura;
    - Pós-graduações.
Sugestões de pauta: calendário de atividades inerentes ao curso durante o semestre/ano letivo (colegiados, realização
de curso FIC, aulas de campo, desenvolvimento de projetos de pesquisa e/ou extensão, desenvolvimento de projetos
integradores, atendendo à proposta pedagógica de cada curso - PPC e outras atividades pertinentes).

                      Responsáveis: Todos os professores e bolsistas do curso (UAB ou e-Tec). 
  Participantes: Coordenadores de curso.
  

14h00min às15h00min:  Recredenciamento - Novo instrumento de avaliação da EaD.

15h00min às 17h00min:  Apresentação dos índices de permanência e êxito dos estudantes do  Campus.
    e discussão a respeito das estratégias para enfrentamento, superação e melhoria dos índices.

   

Planejamento por disciplina/curso 

Objetivo: organizar as atividades didáticas, discussões conjuntas e o planejamento. 
Participantes: Todos os professores. 
Responsáveis: Coordenadores de Curso, DA e ETEP. 

Responsáveis: DG, DA e ETEP.
Participantes: todos os professores e técnicos administrativos.

Responsáveis: DG, DA e ETEP.
Participantes: todos os professores e técnicos administrativos.


