1º Avaliação Presencial do Curso de Administração Pública
Prezados alunos como estão todos? Espero que bem. Agora que o
feriadão já passou podemos voltar a falar da nossa Administração Pública,
desta forma venho por meio deste confirmar com vocês das datas da nossa
primeira avaliação presencial do curso. Conforme informado em nosso
encontro presencial as avaliações irão ocorrer nos dias 24 e 25 de abril nos
polos de apoio presencial.
Vale destacar que a presença nestes dias é obrigatória, e caso por
algum motivo o aluno não puder comparecer ele tem 72 horas para informar a
COORDENAÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, o motivo
juntamente com ATESTADO MÉDICO ou outra documentação comprobatória.
È importante destacar também que a COORDENAÇÃO irá marcar a nova data
das avaliações em horário e data que julgar melhor e as mesmas irão ocorrer
em SÃO JOÃO DEL REI/MG, para qualquer aluno dos 06 polos de apoio
presencial.
O aluno que não comparecer para a realização das avaliações estará
automaticamente com nota zero nas avaliações. As avaliações de Economia,
Metodologia e Teorias da Administração irão valer 60 pontos, enquanto a de
Matemática ira valer 30 pontos.
Segue abaixo o cronograma oficial com datas e horários das avaliações.
Qualquer duvida entrem em contato, através do e-mail:
pablo@ufsj.edu.br .
Um grande abraço a todos vocês.
Prof. Pablo Luiz Martins
Equipe de Coordenação Administração Pública
Data: 24 de Abril de 2010 - Sábado
Local: Polos de Apoio Presencial
Matemática Básica - 08h00min as 10h00min – Professora Rejane – Até a
unidade III do Livro Texto – Sem consulta.
Economia - 10h30min às 12h30min – Professor Fabrício – Todo o Livro Texto –
Sem consulta.
Metodologia de Pesquisa: 14h00min as 18h00min – Professora Denise - Todo
o Livro Texto – Poderá consultar o Livro Texto (Cada aluno deve levar o seu).
Data: 25 de Abril de 2010 - Domingo
Local: Polos de Apoio Presencial
Teorias da Administração I: 08h00min as 12h00min – Professor Fernando Todo o Livro Texto – Sem consulta.

