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Rio de Janeiro, 01 de novembro 2017.

FEIJOADA DO DIA DO MESTRE
No domingo, 22 de outubro tivemos um encontro bem agradável comemorando o dia do Mestre.
Com cerca de 90 pessoas, saboreamos uma farta feijoada no Casarão Ameno Resedá. Foram
momentos de confraternização, num local aprazível, com boa música e um bate-papo informal.
Para muitos, foi uma boa oportunidade de rever velhos amigos.
O encontro culminou com um bolo muito saboroso que foi elogiado por todos.

Veja mais fotos em
https://goo.gl/pRCaZp

AVALIAÇÃO DOCENTE
A ADCPII concluiu uma proposta para a
avaliação dos docentes do CPII que será
entregue à CPPD na próxima semana.
A proposta de instrumento avaliativo para fins de
progressão e estabilidade funcional foi elaborada
em reuniões que contaram com a presença de
membros da CPPD, seguindo premissas
anteriormente divulgadas. Assim, por essa
proposta, que ainda terá que ser pautada pela
CPPD e depois pelo CONSUP, haverá um
formulário único no qual ficarão registradas a
autoavaliação e a avaliação do docente realizada pela comissão avaliadora. O resultado final
será a média aritmética das notas obtidas nas duas avaliações.
Ressaltamos que caberá à CPPD finalizar a proposta, elaborando sua regulamentação geral. A
ADCPII continuará acompanhando as próximas etapas desse trabalho.

Vote NÃO!!!
NÃO somos a favor da revogação da lei que institui Paulo Freire como patrono da educação
brasileira.
A votação é super rápida!!! Vamos votar contra e compartilhar, pois infelizmente, nesse momento,
o sim está com a vantagem do número de votos...
Clique no link e vote: https://goo.gl/aAgbjH

CPII sem Mordaça

Encontro de Aposentados
Dia 27 de novembro (segunda-feira)
Ponto de encontro: às 13h45min, em frente a Academia Brasileira de Letras
Av. Presidente Wilson, nº 203, Castelo
Às 14h, em ponto, haverá uma visita guiada ao Palácio Pétit Trianon, réplica do Palácio de Caça
de Maria Antonieta em Versalhes. Após a visita, será possível participar de uma outra atividade
na Academia e/ou fazermos um lanche em estabelecimento próximo ao local.
Inscrições até o dia 24/11.

