MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

MEMO. Nº 038/2017/PROEN/IFG
Goiânia, 10 de fevereiro de 2017.
Da: Pró-Reitoria de Ensino
Para: Câmara de Ensino e Membros do Fórum das Licenciaturas do IFG
Assunto: Convocação Fórum das Licenciaturas
Prezados e prezadas,

1.

A Pró-Reitoria de Ensino CONVOCA, simultaneamente, o Fórum das Licenciaturas e

a Câmara de Ensino para a primeira reunião de 2017.
2.

A reunião será realizada entre os dias 02 e 03 de março, no auditório do Câmpus

Anápolis e terá como pauta a apreciação da minuta - Diretrizes dos cursos de Licenciatura do IFG.
3.

Conforme noticiado pelo Grupo de Trabalho constituído no âmbito do Fórum, o

arquivo da minuta será enviado à PROEN até o dia 17/02/2017. Tão logo o recebamos, iremos
encaminhar para vossas senhorias.
4.

Tendo em vista a natureza e os propósitos da minuta, reiteramos que é

incomensuravelmente fundamental que a minuta seja amplamente discutida nos respectivos câmpus, e
especialmente, no âmbito dos colegiados dos cursos de licenciaturas.
5.

Por isso, sugerimos que já antecipem o agendamento de reuniões do Núcleo Docente

Estruturante e do respectivo colegiado para o período de 20/02 a 01/03 com vistas a sistematização das
contribuições (destaques) que serão defendidos pelos representantes de cada curso/câmpus durante a
realização do Fórum
6.

No mais, solicita-se, como de práxis, a confirmação de presença para que sejam

providenciados os pedidos de diárias. Lembrando que o Fórum é composto pelos professores
coordenadores de cursos de licenciatura e representantes docentes eleitos pelos colegiados dos
respectivos cursos. A confirmação deve ser feita para ceproen@ifg.edu.br.
7.

Oportunamente, informamos que foi providenciado um micro-ônibus para condução

até o Câmpus Anápolis, com saída da reitoria, às 08h do dia 02/03 e 03/03.
8.

Por fim, ensejamos votos de um diligente e profícuo trabalho a todos e todas.

Atenciosas saudações,

Daniella de Souza Bezerra
Pró-Reitora de Ensino – em exercício
Portaria nº 2711, de 19/12/2016
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