
Senhor Professor, 

 

Informamos que o Módulo III - Docência em Tempos Tecnológicos terá 

início no dia 14/09/2017, com um único encontro presencial, às 14h, no Auditório do 

IME. Esse módulo será semipresencial, de modo que, após o único encontro, todas as 

atividades serão feitas por meio da plataforma IPÊ, entre os dias 21/09/2017 e 

11/10/2017. As orientações de acesso à plataforma serão repassadas durante o encontro 

presencial. 

Já o Módulo IV - Tempo de Debate será aberto na plataforma IPÊ apenas 

para submissão dos certificados de 12 horas de atividades extras. O objetivo desse 

módulo é estimular o professor a participar de atividades que não sejam as que ele já 

exerce regularmente, ou atividades vinculadas à sua área de atuação. O período de envio 

dos certificados será somente dos dias 21/09/2017 a 31/10/2017. Deverão ser 

submetidos certificados que somem 12 horas de atividades e que atendam aos seguintes 

critérios: 

 

1. As atividades devem ter temáticas que não coincidam com a área de formação / 

atuação do professor. 

2. As atividades devem ter sido realizadas na UFG.  

3. Somente serão aceitos certificados de palestras, conferências, mesas-redondas, 

oficinas, debates, cursos de capacitação do DDRH, entre outros, de mesma 

natureza, oferecidos pela UFG.  

4. Não serão aceitos cursos de línguas, avaliações de trabalhos para eventos na área 

de atuação/formação, etc.   

5. Somente serão aceitos certificados de atividades realizadas a partir do período de 

ingresso no Programa de Formação para a Docência no Ensino Superior.  

6. Os certificados devem conter o nome completo do professor, a data de 

realização e a carga-horária da atividade. 

Sobre a submissão dos certificados: 

 Os certificados deverão ser submetidos via plataforma IPÊ. Não será aceito o 

envio de certificados por e-mail. O professor deverá submeter os certificados 

entre os dias 21/09/2017 e 31/10/2017.  

 

 Os certificados devem ser digitalizados e submetidos em arquivo único, em 

formato PDF. 


