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Porto Alegre, 05 de maio de 2014.
limos/as. Sr/as.
Professores/as desta UFRGS Propositores/as
2014)

de Cursos MEC/RENAFOR/SEB-SECADI (Matriz

Vimos, por meio deste, expor e esclarecer o que abaixo segue:
No intuito de otimizar as Assessorias Técnicas prestadas aos Cursos MEC/RENAFORISEB-SECADI,
este FORPROF/UFRGSorganizou três momentos distintos para as orientações e esclarecimentos
que se fazem necessários:

a)
No mês de janeiro de 2014 realizamos os atendimentos
individuais, conforme os
realizados: Assessoria Técnica para elaboração do Plano de Aplicação.
b)
No dia 08/05/2014, das 13h30min às 15h, na sala 608 FACED/UFRGS, realizaremos a
Reunião de Assessoria Técnica para Tramitação Processual Institucional. Para esta ocasião faz-se
necessária a presença de um dos membros da equipe administrativa ou do núcleo de coordenação
dos cursos interessados. A reunião será coletiva e tem por objetivo orientar e esclarecer possíveis
dúvidas quanto aos encaminhamentos
necessários para a organização da documentação
necessária para abertura do processo de convênio com a FAURGS.
c)
Após abertura dos Projetos (Convênios) junto à FAURGS (individual, conforme organização
de cada curso): Assessoria Técnica para esclarecimentos e orientações quanto aos modos de
execução do recurso d~ custeio junto à FAURGS (por exemplo: solicitação e pagamento de
diárias, compra de materiais, hospedagem, etc.).
Obs.: as Assessorias Técnicas constituem ações de suporte/apoio realizado pelo FORPROFe tem
por objetivo qualificar e otimizar o atendimento do setor diante de sua significativa demanda
junto aos cursos. A participação não é obrigatória. Contudo, ressalvamos que os esclarecimentos
prestados nas Assessorias não serão realizados fora desse momento, salvo quando houver alguma
dúvida persistente e desde que parta de um curso cuja equipe tenha participado dos encontros
propostos pelo FORPROF.Do contrário, deverão ser buscados junto aos setores de competência.
Colocamo-nos

à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.
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