Acompanhamento PPE - Atividade #55247
Realizar o acolhimento e integração dos discentes ingressantes do curso de Licenciatura em
Educação Física
30/09/2019 14:52 h - Juliana M.

Situação:

Novo

Início:

02/09/2019

Prioridade:

Normal

Data prevista:

16/09/2019

Atribuído para:

Juliana M.

% Terminado:

100%

Categoria:
Versão:

2019 - 2º. Semestre

Campus:

LIMOEIRO DO NORTE

Fator:

F1. Fatores Individuais

Responsável pela
atividade:

Coordenação de curso, docentes e
discentes veteranos

Med Inter:

MI1

Descrição
MICEF- Movimento de integração dos calouros em Educação Física.
Esse evento será realizado na primeira semana do semestre letivo, em parceria da coordenação de curso, CTP e discentes
veteranos.O evento é planejado pela coordenação de curso em parceria com os discentes veteranos que participam da elaboração
da programação.
Histórico
#1 - 30/09/2019 14:54 h - Juliana M.
- Responsável pela atividade alterado de Coordenação de curso para Coordenação de curso, docentes e discentes veteranos
#2 - 30/09/2019 14:57 h - Juliana M.
juliana.costa escreveu:
MICEF- Movimento de integração dos calouros em Educação Física.
Esse evento será realizado na primeira semana do semestre letivo, em parceria da coordenação de curso, CTP e discentes veteranos.O evento é
planejado pela coordenação de curso em parceria com os discentes veteranos que participam da elaboração da programação. Um docente do curso
fica responsável por elaborar a programação com uma comissão de discentes e interagindo com a programação de acolhimento e Fórum
Institucional elaborado pela coordenadoria Técnico pedagógico.
#3 - 30/09/2019 15:26 h - Juliana M.
- % Terminado alterado de 0 para 100
A MICEF (Movimento de integração com os calouros de Educação Física) é um evento que já está com sua 4 edição em 2019.2. O planejamento se
inicia há semanas antes da semana de início de semestre.
Nessa semana acontece a programação que integra o Fórum Institucional(planejada pela Coordenação Técnico pedagógico)e o acolhimento
realizado pela Direção de ensino e Direção Gera e coordenadores de curso.
É uma semana repleta de atividades onde os ingressantes conhecem a instituição, seu curso, espaço, laboratórios, colegas, etc.
No curso de Licenciatura em Educação Física promovemos momentos de integração entre os veteranos e os ingressantes através de palestras e
oficinas idealizadas e planejadas pelos discentes sob a supervisão de um docente.
A programação se relaciona diretamente com a área de formação dos discentes e procura apresentar o ensino, a pesquisa e a extensão.
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