SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DIRETORIA DE ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

ANEXO V - TERMO DE COMPROMISSO DO COORDENADOR DE EVENTO

São tarefas de responsabilidade do coordenador da proposta de evento contemplado na Chamada
n° 01/2019 CDP/DAD:
-

-

Constituir a comissão organizadora do evento.
Reservar o espaço físico para o evento.
Entregar no início do evento o Formulário de Avaliação de Reação aos participantes, se
houver.
Recolher o Formulário de Avaliação de Reação ao término do evento e entregar à CDP
para análise, se houver.
Orientar os participantes, que sejam servidores efetivos da UFG, quanto à emissão de
certificados via SIGRH, Módulo Capacitação. Aos participantes externos, a certificação
deve ser solicitada ao e-mail desenvolve.dad@ufg.br.
Conferir a frequência no evento.
Encaminhar a CDP, no prazo máximo de uma (1) semana após o evento, a ficha de
frequência.

Declaro estar ciente dos itens estabelecidos por este termo, e assumo a responsabilidade de
cumpri-los, na realização do evento contemplado na Chamada n° 01/2019 CDP/DAD.

Goiânia, _____ de ____________________ de 2019.

__________________________________________________________________
COORDENADOR DO EVENTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DIRETORIA DE ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

ANEXO V - TERMO DE COMPROMISSO DO COORDENADOR DE CURSO

São tarefas de responsabilidade do coordenador da proposta de curso contemplado na Chamada
n° 01/2019 CDP/DAD:
-

-

Caso ocorra, informar à CDP substituição de instrutor das ações em até um (1) mês antes
do início previsto para a ação, para evitar a possibilidade de não haver pagamento ao
instrutor substituto.
Reservar o espaço físico para o curso.
Informar à CDP quaisquer alterações no cronograma da ação, de forma a possibilitar
ampla divulgação na página da DAD <www.ddrh.ufg.br>.
Enviar o material didático de forma virtual aos participantes da ação.
Entregar à DAD o controle de frequência assinado no prazo máximo de uma (1) semana
após o curso.

Declaro estar ciente dos itens estabelecidos por este termo, e assumo a responsabilidade de
cumpri-los, na realização do curso contemplado na Chamada n° 01/2019 - CDP/DAD.

Goiânia, _____ de ____________________ de 2019.

__________________________________________________________________
COORDENADOR DO CURSO

