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Aos(ÀS) Senhores(as) 

Coordenadores de Curso e de Mediação - Programa Novos Caminhos.

As s unto: Convoc a ç ã o pa r a  Ca pa c i ta ç ã o I ni c i a lAs s unto: Convoc a ç ã o pa r a  Ca pa c i ta ç ã o I ni c i a l

Prezados(as) Coordenadores(as) de Curso e Coordenadores(as) de Mediação,

Cumprimentando-os(as) cordialmente, vimos por meio deste, convocá-los(as) para Capacitação Inicial a ser realizada no próximo dia

14 de agosto de 2020 (sexta-feira), a partir das 14h, via ferramenta Meet do Google, com a execução da seguinte pauta:

Informes gerais sobre o programa;

Apresentação do AVA (ferramentas e funcionalidades);

Orientações e esclarecimentos de dúvidas.

O Link da Reunião será disponibil izado através de correio eletrônico, conforme endereços informados no cadastramento. E

informamos que o l ink deve ser exclusivo para os integrantes profissionais convocados.

Por favor,  confirmem a par cipação em resposta ao convite encaminhado via e-mail, aqueles que não puderem comparecer enviem

sua jus fica va comprovando o porquê do não comparecimento. Lembramos que a par cipação na capacitação está prevista nas

atribuições dos profissionais, conforme Edital do Processo Sele vo Simplificado para Profissionais de Educação do Programa Novos

Caminhos, além de ser imprescindível para que cada colaborador inicie as a vidades que desenvolverão durante a execução do

referido programa. Contamos com a presença de todos.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

Thi a go Sa ntos  Ca va l c a nte Thi a go Sa ntos  Ca va l c a nte 

Coordenador Geral da Rede e-Tec no IFPB
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