Coordenação de Qualidade Acadêmica

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOCENTE
SEMANA DE PLANEJAMENTO ACADÊMICO 2019
A Direção Acadêmica da Faculdade dos Guararapes – FG, mantida pela Sociedade Capibaribe de
Educação e Cultura (SOCEC), com sede em Jaboatão dos Guararapes/ PE, com base no Inciso 8
do Artigo 11 e Parágrafo 2º do Artigo 42 do Regimento da FG, e na Resolução 07/2019 – CONAD,
28 de janeiro de 2019, tornam pública a comunicação e a convocação do corpo docente sobre
a Semana de Planejamento Acadêmico 2019.1 .O presente edital estará em vigência pelo
período de um semestre.

1. DISPOSIÇÕES GERAIS
A Semana de Planejamento Acadêmico tem como objetivo geral estimular a elaboração e a
implementação de estratégias de melhoria do ensino, da pesquisa e da extensão com o
propósito de capacitação e aprimoramento da qualificação docente, além do alinhamento de
orientações para o período letivo que se inicia.
Com o intuito de atingir à finalidade de capacitação e treinamento, a Instituição tem o Programa
TRANSFORMA, o qual é um programa de formação continuada com foco no desenvolvimento
de competências dos docentes, possibilitando um padrão de qualidade mensurável no processo
de aprendizado dos estudantes.
Através do Programa, as Escolas de Saúde, Negócios, Direito, Engenharias e Comunicação, que
compõem o quadro acadêmico da IES, oferecem eventos e reuniões de desenvolvimento
docente, além do alinhamento de expectativas e orientações em relação às atividades que serão
realizadas ao longo do respectivo período letivo

2. DAS CONDIÇOES PARA PARTICIPAÇÃO
2.1 Os docentes deverão participar de encontros na coletividade, oferecidos pela equipe de
Qualidade Acadêmica, além de outros específicos em cada Escola da IES.
2.2 O docente deverá realizar sua inscrição pelo SICOE - Sistema de Controle de Eventos da
COEX, pelo link - http://bit.ly/SemanaAcadêmica2019 nos eventos cuja participação seja do seu
interesse, ressaltando que, a participação não é facultativa, devendo o docente participar,
considerando a importância dos referidos encontros para o planejamento do semestre e
desenvolvimento adequado das atividades docentes.
2.3 O docente concluinte das atividades de capacitação ocorridas durante a Semana de
Planejamento, receberá um certificado de participação.
2.4 Os eventos e reuniões acontecerão nos campi Piedade, conforme orientado pelo seu
respectivo gerente acadêmico.

3. CRONOGRAMA
3.1 O cronograma dos encontros e temas das reuniões que serão ofertados pela equipe de
Qualidade Acadêmica segue no Anexo 01.
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3.2 De 04 a 08 de fevereiro de 2019, as atividades serão conduzidas pelas coordenações de
curso. Acordadas nos encontros ofertados pela Qualida Acadêmica, levando em conta a a
necessidade de cada Coordenação de Curso.

4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A participação dos docentes, nos eventos promovidos, é essencial para a sua formação
profissional continuada e para o conhecimento e compreensão da dinâmica institucional da
Faculdade dos Guararapes - FG.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS
Esclarecimentos sobre este Edital e informações adicionais sobre a Semana de Planejamento
Acadêmico, podem ser obtidas através do endereço eletrônico da Área de Qualidade Acadêmica
(extensao@unifg.edu.br). Os casos omissos e não previstos neste Edital serão resolvidos pela
Coordenação de Qualidade Acadêmica.

Jaboatão dos Guararapes, 21 de janeiro de 2019

Gustavo Leite de Oliveira
Coord. de Qualidade Acadêmica

Sandra Amaral de Araújo
Reitora
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ANEXO 1
 AGENDA DA QUALIDADE ACADÊMICA
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