UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA
POLO DE APOIO PRESENCIAL “JOALDO COSTA CARVALHO”

Arauá, 4 de novembro de 2017

No dia 4 de novembro, durante o turno da manhã, foi realizado mais um
encontro entre tutores presenciais
presenciais e discentes no polo ‘Joaldo Costa Carvalho’,
em Arauá. Um dos objetivos principais do encontro foi orientar os discentes
concluintes dos diversos cursos inscritos no ENADE 2017 sobre a importância
da realização da prova, tanto para o aluno como também para a instituição.
Além disso, objetivou-se
se auxiliar os discentes quanto ao preenchimento do
questionário

obrigatório

para

o

exame,

disponível

no

endereço:

http://portal.inep.gov.br.
Esse encontro serviu também teve para orientar os alunos convocados
convocad
pela Pró-Reitoria
Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Sergipe
S
para o
processo de regularização de vínculo através do edital Nº 41/2017/PROGRAD.
41/2017/PROGRAD
O encontro teve a participação significativa dos alunos, e, além dos
temas já citados, os tutores presenciais
presenc
aproveitaram para abordar a
dificuldade econômica que passa nosso país, causando grande ajuste fiscal por
parte do Governo Federal,
Federal atingindo vários
ios setores de nossa sociedade, assim
como as Universidades. Dessa forma, torna-se
torna se ainda mais necessário o
empenho de todos os envolvidos com a educação à distância, especialmente,
os próprios alunos(as), no sentido de manter um bom andamento nos
componentes curriculares necessários em cada curso.
.

Programação
Arauá, 4 de novembro de 2017

PROGRAMAÇÃO POLO ARAUÁ
DIA: 04/11/2017

HORÁRIO: 08h às 12h

CURSOS:
Diversos
DISCIPLINA: Diversos
OBJETIVOS:
 Orientação sobre prova do ENADE aos alunos concluintes selecionados nos
diversos cursos;
 Conscientizar sobre a participação obrigatória, assim como auxílio no
preenchimento do questionário disponível no endereço: http://portal.inep.gov.br.
 Orientação sobre o Edital de Regularização de Vínculo.

METODOLOGIA:
 Exposição oral coletiva sobre o ENADE;
 Orientação individual no laboratório de informática sobre o preenchimento do
questionário do aluno.
 Auxílio na emissão Termo de Regularização de Vínculo.
CONDUÇÃO DOS TRABALHOS:
Valdemir Santos Araújo (Tutor)
Maria José Oliveira Ávila de Menezes (Tutora)
Antônio Noel Dias Ramos (Tutor)
Coordenação do Polo:
Ana Luzia Cardozo Alves Santana

