
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DAS

LICENCIATURAS

                                         

Circular nº 41/2022/ DEG/DAPLI Em  11 de outubro de 2022.

 

Para: Unidades Acadêmicas que ofertam Licenciaturas 

Assunto: Estágio Obrigatório das Licenciaturas

 

Prezadas(os) Coordenadoras(es) de Curso, Professores(as) de Estágio Obrigatório de
Licenciatura e Técnicos Administra�vos,  
 

Cumprimentando-os pelo semestre le�vo que se iniciará, relembramos que a
 Coordenação de Integração das Licenciaturas está à disposição para �rar dúvidas e prestar
esclarecimentos sobre os estágios curriculares das Licenciaturas. 

Há várias formas de entrar em contato: 

- Reuniões �ra-dúvidas on-line semanais:   todas as quintas das 11h às 12h;

- Reuniões individuais com nossos servidores,  que podem ser agendadas pelo e-mail
cildeg@unb.br;

- Tira dúvidas por meio de chat via teams:  basta digitar DAPLI no campo de pesquisa do
Teams;

O horário de atendimento da Coordenação -  de segunda a sexta das 8h às 12h e 14h às
18h.  

Caso seja necessário também é possível �rar dúvidas com a equipe da Cesg: digitar CESG
pelo Teams ou pelo e-mail cesg@unb.br

Solicitamos que esta mensagem seja enviada aos professores de estágio supervisionado e
aos servidores técnicos que auxiliarão os cursos. 

Pedimos também que os senhores preencham o formulário abaixo,  para que tenhamos
contato com os servidores técnicos responsáveis pelos estágios na unidade: 

Formulário

 

                        

Documento assinado eletronicamente por Eloisa Nascimento Silva Pila�, Diretor(a) de
Planejamento e Acompanhamento Pedagógico das Licenciaturas do DEG, em 13/10/2022, às 09:31,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Diego Madureira de Oliveira, Decano(a) de Ensino de
Graduação, em 13/10/2022, às 10:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na
Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 8812286 e
o código CRC C4261D66.

https://forms.gle/3Kp6YcxcmWT59sNi6
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