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UFRGS
,

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO SUL
Ofício 050/2014
Porto Alegre, 02 de abril de 2014.

limos/as. Sr/as.
Professores/as desta UFRGS presentes nas Chamadas Públicas para manifestação
interesse· quanto

de

à proposição de Cursos de Formação Continuada para Profissionais

da Educação Básica, SEB/SECADI/MEC 2015 - FORPROF/UFRGS ocorridas em 13 de
março de 2014, na sala 608 FACED/UFRGS e 20 de março de 2014, no NAPEAD
campus do Vale/UFRGS
Ao cumprimentá-Ios,

vimos por meio deste, formalizar e esclarecer o que segue

abaixo:
1- Agendamento

das Reuniões de Assessoria Técnica para elaboração do Plano

de Aplicação: segue diretamente
este ofício,

a planilha

com

no corpo do email através do qual remetemos
os horários

já reservados

e os que ainda

permanecem disponíveis. Para agendar horário basta abrir o email e reservar a
data diretamente

na tabela. Importante:

em "Responder a todos",

ao responder o emall. cltcar sempre

assim todos poderão visualizar os preenchimentos

atualizados.
2- Informações

necessárias para a realização das Reuniões de Assessoria Técnica

para elaboração

do Plano de Aplicação:

neste primeiro

traduzir em números as intencionalidades
importante

que tragam

pretendem fazer/comprar

o máximo

iremos

pedagógicas dos cursos, ou seja, é

de informações

possíveis sobre o que

no/para o curso acontecer. Por exemplo: quantidade

de aulas presenciais (se houver), quantidade
materiais

momento

a serem impressos,

eventos,

de diárias, passagens de ônibus,

etc. Importante:

preocupar com valores, pois é justamente

se

isso o que iremos calcular juntos,

basta que tenham clareza do que pretender realizar/propor
3- Data final para agendamento:

não precisam

09/05/2014

é o último

no/para o curso.
dia para agendar a

Reunião de Assessoria Técnica para elaboração do Plano de Aplicação.

Colocamo-nos a disposição para eventuais jftõrnentos

que se façam necessários.
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