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Assunto: Diretoria Pedagógica - Relatório de atividades e 
planejamento agosto/setembro 2021. 

 

 

Na ultima reunião a diretoria pedagógica de 12 de agosto informou que estaria 

trabalhando no programa de apadrinhamento, que tinha acabado de ser lançado e a live de 

abertura seria após a reunião de diretores. Em continuidade, a diretoria lançou inquérito 

pedagógico, na seguinte ordem: levantamentos de pedido de prorrogação de prazo por 

motivos de parentalidade e enfermidade. Por fim, elaboração do evento de boas-vindas dos 

novos alunos da licenciatura, mestrado e doutoramento, previsto para o início do ano 

lectivo. 

 

Entre o dia 12 de agosto de 2021 a 04 de setembro de 2021 a diretoria efetuou os seguintes 

trabalhos:  

 

- Criação de todos os formulários de inquéritos que serão lançados ao longo do mês de 

agosto e setembro, todos já criados alguns aguardando o lançamento nas plataformas 

digitais.  

- Lançamento da live de lançamento do programa de apadrinhamento na quinta dia 

12/08/21 

- já foi realizado o programa de apadrinhamento, o devido cruzamento entre 

padrinhos/madrinhas e afilhados e declarou previsão para até o dia trinta e um do presente 
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mês o envio de e-mails para os respectivos padrinhos/madrinhas e afilhados com a 

divulgação dos resultados. 

- Lançamento dos grupos dos padrinhos e afilhados 

- Cuidados com o inquérito referente a prorrogação do prazo por enfermidade e 

parentalidade está sendo tratado com a divisão acadêmica. 

- Reunião com a secretária da licenciatura e o representante da associação onde 

analisamos a recepção dos novos alunos da licenciatura junto com AAFDL.  

- Trabalho com AAFDL na recepção dos novos alunos da licenciatura.  

- Acompanhamento diário de respostas a alunos de todos os ciclos.  

 

A diretoria ainda está trabalhando e pretende lançar até a próxima reunião de 

outubro, os outros inquéritos já prontos como também elaboração do evento de boas-vindas 

dos novos alunos da licenciatura junto com FDL e dos mestrado e doutoramento, previsto 

para o início do ano lectivo. 

 

Por fim, ainda iremos trabalhar na análise de dados do inquérito lançados ao longo 

de setembro para soluções dos problemas dos alunos.  

 

Com os nossos melhores cumprimentos, 

 

 

 

 

Mileny Silva                                                               
Diretora da Direção Pedagógica do Núcleo de Estudos 

Luso-Brasileiro  

 

 

Roberta Viana  
Diretora da Direção Pedagógica do Núcleo de Estudos 

Luso-Brasileiro 


