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SEJAM BEM-VINDOS! SEJAM BEM-VINDAS! 

A nova Diretoria da Fa-
celi prepara para o início do 
semestre letivo de 2017/1 re-
cepção aos professores e 
acadêmicos. 

Nos dias 31 janeiro e 01 
e 02 de fevereiro acontece a 
Capacitação Docente 2017/1, 
momento em que Professo-
res, Coordenadores e Direto-
res se reúnem para reciclar 
conhecimentos e planejar as 
atividades do semestre.  

A programação foi pre-
parada com muito carinho e 
de acordo com a Diretora 

Acadêmica Renata Basso, 
“serão três dias de muita inte-
ração e troca de conhecimen-
tos, com o tema central: Re-
flexões sobre a Prática Do-
cente”.  

Já os acadêmicos serão 
recepcionados no dia 06 de 
fevereiro, nos três turnos 
(matutino – 7h30min, vesperti-
no – 13h20min e noturno – 
19h) pela Direção, Professo-
res e Diretório Central dos Es-
tudantes – DCE. 

Além das novas instala-
ções, inauguradas em novem-

bro de 2016, os alunos e pro-
fessores contarão com salas 
climatizadas, que proporcio-
nam maior conforto a toda co-
munidade acadêmica. 

“Priorizamos a instalação 
do ar condicionado em todas 
as salas de aula que serão 
utilizadas neste semestre, 
porque entendemos que o 
ambiente com uma tempera-
tura ideal contribui para um 
melhor aprendizado, além de 
trazer conforto para todos”, 
frisou o Diretor Administrativo 
e Financeiro Paulo Miranda. 

PROGRAMAÇÃO 

Data/hora/Local ATIVIDADES 

Abertura oficial com pronunciamentos da Presidência, Direção Acadêmica e Direção Adm. Financeira 

31 de janeiro 
Sala 01 

19h 

Exibição do Vídeo:  Vícios e Virtudes 
Profª Dra. Carla Andrea Tieppo 

Coffee break 

Debate: Prof.ª Dra. Carla Andréa Tieppo 
  
Minicurriculo da Palestrante: Neurocientista, pioneira em cursos de extensão em Neurociência 
no Brasil. Possui título de doutora em Ciências pela USP. Há 21 anos é professora e pesquisa-
dora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo onde ministra aulas de 
graduação e pós-graduação sobre o funcionamento do sistema nervoso e suas relações com a 
mente e o comportamento humano. Professora e orientadora da pós-graduação em Saúde da 
Comunicação Humana e Coordenadora da Pós-Graduação Lato-Senso em Neurociência Apli-
cada à Educação. Foi professora da PUC-SP por seis anos, onde assumiu na graduação a 
missão de promover conhecimentos de Neurociência para os alunos do curso de Psicologia. 

01 de fevereiro 
Sala 01 

19h 

Estudo: Prof.ª Zilda Fantin 
Tema: AVALIAR COM EFICÁCIA E EFICIÊNCIA: O GRANDE DESAFIO DO EDUCADOR 

02 de fevereiro 
Sala 01 

19h 

Reuniões de Colegiado 
Planejamento do semestre Letivo 2017/1 


