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PARTICIPANTES

Em anexo.

Pontos Apresentados e Discutidos: 
1) PIBID

-Apresentação  da  Prof.  Maria  de  Lourdes  como Coordenadora  do  PIBID  em
Jataí.
-  Visita  da  Prof.  Sandramara  para  dar  maior  visibilidade  ao  projeto:  20  de
setembro.
- I Encontro do PIBID e I Encontro das Licenciaturas do Sudoeste Goiano, dias
27 a 29 de setembro.

2) Calendário Acadêmico
- O Campus Jataí deve repor 30 dias letivos referentes ao primeiro semestre de
2012.
- Apresentação da proposta do calendário de reposição.
- Início: dia 18/09 e término: dia 23/10.
-  Conpeex:  os  dias  do  evento  serão  transformados  em dias  letivos  para  o
Campus Jataí e deverão ser garantidas as avaliações dos participantes.
- Lançamento das notas: apenas 4 dias.
-  31 de outubro a dia 3 de novembro: atendimento nas Coordenações para
ajustes de matrículas.
- Início do segundo semestre: 6 de novembro.
- Não haverá recesso de final de ano; neste período deve ser utilizado para
férias, bem como 23 de outubro a 06 de novembro.

3) Vestibular
- O vestibular acontecerá nos dias: 13 de janeiro e segunda fase, nos dias: 3 e
4 de fevereiro

4) Espaço das Profissões
- 29 de outubro, durante o período do fechamento do portal pelo CERCOMP.

5) Alteração de horários
- Somente poderá solicitar alteração de horário caso todos os alunos assinem
um termo de consentimento.

6) Estágio Curricular Obrigatório
-  Somente a disciplina de Estágio Curricular  Obrigatório  poderá iniciar  suas
atividades, devendo preencher a planilha do seguro.
- A Coordenadora de Estágio convocará todos os professores de Estágio para
repasse de informações e trâmites.
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