SRs. PAIS E RESPONSÁVEIS POR ALUNOS DO CPII:
Hoje queremos nos dirigir a vocês!
Como é de conhecimento público, centrais sindicais, frentes de luta, movimento sociais e
diversas categorias de trabalhadores estão convocando, para amanhã, dia 30/06/2017, uma
nova greve geral contra as reformas do governo Temer.
Avaliamos que precisamos nos unir e participar dos protestos, atos e manifestações
organizados para este dia. Precisamos demonstrar que estamos dispostos a barrar as
iniciativas governamentais que visam à redução dos gastos públicos em áreas sociais e à
flexibilização dos contratos e direitos do trabalho.
As reformas da Previdência Social, das Leis Trabalhistas, junto à Lei da Terceirização (já
aprovada) são políticas que impactam diretamente a vida de todos os brasileiros e das
gerações futuras. Na área da Educação, temos também a Reforma do Ensino Médio – também
já aprovada -, a partir da qual a educação passa a atender às demandas específicas do mundo
empresarial e deixa de ter um papel amplo na formação da cidadania.
Por isso, estamos participando da greve geral.

É O SEU, O MEU, O NOSSO, O DIREITO DE TODA A POPULAÇÃO QUE ESTÁ EM JOGO!
Abaixo segue a programação prevista para o dia de amanhã, a qual os servidores do CPII
estarão aderindo.

ATIVIDADES NO DIA 30/06 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO:
10h – PALÁCIO GUANABARA
- Aula pública: as universidades contra as reformas
17h – CANDELÁRIA
- Concentração para marcha até a Cinelândia

OBS: Colega professor, copie a parte acima e compartilhe no
Facebook para chegar até aos pais de seus alunos!

DOCENTES DO CPII: ATENÇÃO PARA ESTE ASSUNTO!

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
DOS DOCENTES DO CPII EM DEBATE

Representa seus pares, na condição de
indicado ou eleito, compreendendo a
participação em órgãos colegiados,
conselhos ou comissões permanentes no
É assíduo, pontual, cortês,
organizado?
Elabora e desenvolve projeto
pedagógico interdisciplinar, com vistas a
alcançar mais efetivamente a atividadefim da docência e da instituição?
Atualização e produção pedagógica,
técnico-científica ou artística, alcançada
por meio de participação em congressos,
seminários, exposições e eventos afins?

Participa de projetos ou núcleos de
pesquisa, que visem à inovação
pedagógica do CPII?
Registra frequência, conteúdos, conceitos
e observações nos diários de classe e/ou
nas fichas de avaliação dos alunos,
entregando-os à secretaria nos prazos
Fiscaliza os contratos de prestação
de serviços no CPII?
Frequenta cursos de especialização ou
atualização, participa de congressos e
seminários, publica suas pesquisas?

Participa e contribui para o trabalho da(s) equipe(s) em reuniões de
planejamento semanais, Conselhos de Classe, Grupos de Trabalho e
outras reuniões de cunho pedagógico no âmbito do Campus no
qual está lotado?

É capaz de dialogar e
rever procedimentos,
a partir de sugestões?

Clareza e coerência nos critérios utilizados na avaliação dos estudantes e
interesse no acompanhamento do desenvolvimento dos mesmos?

POR QUE FALAR SOBRE ISSO?
Porque, para se obter progressão funcional ou estabilidade funcional ao
final do estágio probatório, é necessária a realização de avaliações de desempenho
dos docentes. E as perguntas acima podem ou não fazer parte da sua avaliação,
dependendo apenas do perfil de profissional que se queira formar ou incentivar.
Para ler mais sobre o assunto, clique aqui.

Participe e contribua com esse debate apresentando dúvidas e
sugestões via e-mail (adcpii@gmail.com) e compareça à próxima
reunião no dia 04/7/2017, às 18h30min na ADCPII!

AINDA SOBRE A EDUCAÇÃO PÚBLICA:
A UERJ RESISTE E PRECISA DE VOCÊ

