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Prezados Coordenadores Locais/Regionais e Orientadores de Estudo, 

Estamos no momento das avaliações. Estão abertas as abas de avaliação para Orientadores 

de Estudos, Professores Alfabetizadores e Coordenadores Pedagógicos. 

Solicitamos a máxima atenção as orientações deste documento, para que possamos agilizar o 

processo de pagamento das bolsas. 

1) QUANTO ÀS AVALIAÇÕES 

A) A Avaliação 1 deverá ser realizada após a 1ª formação + a realização da tarefa 1. 

A primeira formação da UEMG se refere a atividade EAD realizada em outubro. A 

entrega da atividade EAD garante 100% de presença e cumprimento das atividades da 

primeira formação.  

A tarefa 1 já está disponível no SISPACTO e deve ser realizada com a máxima 

urgência. 

Lembramos que para estarem disponíveis para a avaliação, estes perfis (OE, PA, 

CP) devem preencher o termo de compromisso, estar enturmado e ter realizado 

suas tarefas. 

B) A Avaliação 2 deverá ser realizada após a 2ª formação + a realização da tarefa 2 

(Em breve será disponibilizada) 

A segunda formação da UEMG se refere as atividades desenvolvidas em novembro 

(presenciais e em serviço). Nesta avaliação é preciso estar atento a presença de cada 

perfil na formação presencial e também verificar a entrega das atividades em serviço. 

A tarefa 2 será disponibilizada no SISPACTO em breve. Nada impede que já façamos a 

avaliação da formação, uma vez que todos os perfis já realizaram a formação em 

novembro. Mas, só poderemos validar as bolsas quando todos cumprirem a tarefa 2 no 

SISPACTO. 

C)   A Avaliação 3 deverá ser realizada após a 3ª formação + a realização da tarefa 3 

(Em breve será disponibilizada) 

A terceira formação da UEMG se refere as atividades de dezembro. Já foi realizada a 

formação para CR, CL e OE. Para PA e CP a formação deverá acontecer até o dia 

10/12/2016. 
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2) FLUXO DE AVALIAÇÃO 

As avaliações estão seguindo o seguinte fluxo 

 

Os OE avaliam PA e CP 

O CL e os formadores avaliam o OE 

O CL aprova bolsa dos OE, PA e CP 

O Coordenador estadual e Coordenador Undime autorizam pagamento dos OE, 

PA, CP 

 

 

Reiteramos a necessidade de que todos cumpram com suas atribuições relativas às avaliações 

com urgência, no intuito de garantirmos o pagamento das bolsas dentro do prazo estipulado 

pelo MEC. 

 

Cordialmente, 

 

LILIAN SIPOLI CARNEIRO CANETE 

COORDENADORA GERAL DO PNAIC/UEMG 

 


