
Errata II ao EDITAL Nº 005/2017 – PARFOR/PREG

A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, por intermédio da Coordenação Geral do PARFOR, no 
uso de suas atribuições legais torna público a Errata II do Edital nº 005/2017 PARFOR/PREG, reali-
zando a retificação no Cronograma de Execução do Programa (Anexo II), conforme segue abaixo:

Onde se lê:

ANEXO II DO EDITAL Nº 005/2017

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

ATIVIDADE DATA / PERÍODO

Reunião pedagógica com  os  professores  formadores  das  Práticas 
Pedagógicas  Interdisciplinares  –  PPI  e  os  supervisores  de  estágio 
supervisionado. Conhecimento da logística do programa, assinatura  do 
Termo de Compromisso,  entrega  da  Declaração  de  Disponibilidade, 
atualização de dados e planejamento de atividades para o semestre letivo, 
no Campus Poeta Torquato Neto, em Teresina-PI

12/06/2017

Reunião pedagógica  (por curso)  com  os  professores  formadores  das 
disciplinas específicas do curso. Conhecimento da logística do programa, 
assinatura  do  Termo de Compromisso,  entrega  da  Declaração  de 
Disponibilidade, atualização de dados e planejamento de atividades para o 
semestre letivo, no Campus Poeta Torquato Neto, em Teresina-PI

13/06/2017

Reunião pedagógica  com  os  professores  formadores  de  Trabalho  de 
Conclusão  de  Curso  –  TCC. Conhecimento da logística do programa, 
assinatura  do  Termo de Compromisso,  entrega  da  Declaração  de 
Disponibilidade, atualização de dados e planejamento de atividades para o 
semestre letivo, no Campus Poeta Torquato Neto, em Teresina-PI

14/06/2017

Encontro  de  Orientação  Pedagógica para  professores  com  formação 
básica  de  Bacharelado  sem  Especialização  em  Docência  do  Ensino 
Superior  ou  Mestrado/Doutorado  em  Educação,  no  Campus  Poeta 
Torquato  Neto,  em  Teresina-PI.  Caso  o  professor  não  participe  deste 
encontro será substituído por um do cadastro de reserva.

13 e 14/06/2017

Entrega do material de apoio aos professores selecionados (Coordenação 
Geral do PARFOR).

12/06 a 21/06/2017

Justificativa registrada no sistema (apensada de documentos comprobatóri-
os da falta).

Até 16/06/2017

Resultado da justificativa de falta às Reuniões Pedagógicas 19/06/2017

2ª Reunião Pedagógica para os  professores formadores das discipli-
nas específicas do curso que não compareceram à Reunião Pedagógica 
na data estipulada por este  Anexo e que tiveram sua justificativa deferida 

20/06/2017
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pela Coordenação de Curso.

2ª Reunião Pedagógica para os professores formadores e supervisores 
dos Componentes Curriculares (PPI, Estágio e TCC) que não compare-
ceram à Reunião Pedagógica na data estipulada por este anexo e que tive-
ram sua justificativa deferida pela Coordenação de Curso.

21/06/2017

Envio ao Coordenador Local e ao Coordenador de Curso, por meio eletrôni-
co, do caderno de atividades pedagógicas da disciplina. O modelo e as ori -
entações para preenchimento de formulários e elaboração do material didá-
tico exigido estão no endereço eletrônico: parfor.uespi.br.

Até 23/06/2017

Leia-se:

ANEXO II DO EDITAL Nº 005/2017

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA

ATIVIDADE DATA / PERÍODO

Reunião pedagógica com os supervisores de  estágio supervisionado. 
Conhecimento da logística do programa, assinatura  do  Termo de 
Compromisso,  entrega  da  Declaração  de  Disponibilidade, atualização de 
dados e planejamento de atividades para o semestre letivo,  no  Campus 
Poeta Torquato Neto, em Teresina-PI

12/06/2017

Reunião pedagógica  (por curso)  com  os  professores  formadores  das 
disciplinas específicas do curso. Conhecimento da logística do programa, 
assinatura  do  Termo de Compromisso,  entrega  da  Declaração  de 
Disponibilidade, atualização de dados e planejamento de atividades para o 
semestre letivo, no Campus Poeta Torquato Neto, em Teresina-PI

13/06/2017

Reunião pedagógica  com  os  professores  formadores   da  Práticas 
Pedagógicas Interdisciplinares (PPI)  e  de Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC). Conhecimento da logística do programa, assinatura do Termo 
de Compromisso, entrega da Declaração de Disponibilidade, atualização de 
dados e planejamento de atividades para o semestre letivo,  no  Campus 
Poeta Torquato Neto, em Teresina-PI

14/06/2017

Encontro  de  Orientação  Pedagógica para  professores  com  formação 
básica  de  Bacharelado  sem  Especialização  em  Docência  do  Ensino 
Superior  ou  Mestrado/Doutorado  em  Educação,  no  Campus  Poeta 
Torquato  Neto,  em  Teresina-PI.  Caso  o  professor  não  participe  deste 
encontro    ou  justifique  sua  ausência  (sistema  on-line)  participando  do  2º   
Encontro,   será substituído por um do cadastro de reserva.  

13 e 14/06/2017

Entrega do material de apoio aos professores selecionados (Coordenação 
Geral do PARFOR).

12/06 a 21/06/2017

Justificativa registrada no sistema (apensada de documentos comprobatóri-
os da falta).

Até 16/06/2017
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Resultado da justificativa de falta às Reuniões Pedagógicas 19/06/2017

2ª Reunião Pedagógica para os  professores formadores das discipli-
nas específicas do curso que não compareceram à Reunião Pedagógica 
na data estipulada por este  Anexo e que tiveram sua justificativa deferida 
pela Coordenação de Curso.

20/06/2017

2º  Encontro de Orientação Pedagógica para professores com formação 
básica de Bacharelado sem Especialização em Docência do Ensino Superi-
or  ou  Mestrado/Doutorado  em  Educação,  no  Campus  Poeta  Torquato 
Neto, em Teresina-PI. Caso   o professor que foi deferido na justificativa,   não   
participe deste encontro será substituído por um do cadastro de reserva.

20 e 21/06/2017

2ª Reunião Pedagógica para os professores formadores e supervisores 
dos Componentes Curriculares (PPI, Estágio e TCC) que não compare-
ceram à Reunião Pedagógica na data estipulada por este anexo e que tive-
ram sua justificativa deferida pela Coordenação de Curso.

21/06/2017

Envio ao Coordenador Local e ao Coordenador de Curso, por meio eletrôni-
co, do caderno de atividades pedagógicas da disciplina. O modelo e as ori -
entações para preenchimento de formulários e elaboração do material didá-
tico exigido estão no endereço eletrônico: parfor.uespi.br.

Até 23/06/2017

Teresina, 06 de junho de 2017.
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