PREPARAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE AVALIAÇÃO IN LOCO
São Paulo - SP, 1º de Setembro de 2017
Ministrante: Gustavo Monteiro Fagundes
PROGRAMA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Contextualização.
Legislação Aplicável.
Questões Comuns às Avaliações Institucionais e de Cursos.
Avaliação Institucional.
Avaliação de Cursos Superiores.
Considerações Finais.

PÚBLICO ALVO: Diretores Acadêmicos, Coordenadores de cursos de graduação, Coordenadores de áreas
de conhecimento ou de áreas profissionais, Supervisores de cursos de graduação, Chefes de
departamento, Professores, membros de Núcleo Docente Estruturante e pessoas interessadas no tema.
OBJETIVO: Capacitar e atualizar em os profissionais que atuam em todos os setores da gestão
acadêmica, especialmente os coordenadores de cursos, notadamente no que pertine às atividades
destinadas a assegurar uma adequada preparação para o recebimento das comissões do INEP para
avaliação institucional e de cursos superiores.
MINISTRANTE: Gustavo Monteiro Fagundes – especialista em Direito Educacional, advogado, consultor
jurídico do ILAPE e da ABMES. Ministrante de cursos de qualificação profissional em Direito e Legislação
Educacional. Co-autor do livro LDB Anotada e Comentada e Reflexões sobre a Educação Superior – 3ª
edição revista e ampliada.
MATERIAL DIDÁTICO: CD-ROM contendo apresentação em power point.
DATA: 1º de Setembro de 2017 (6ª feira), das 8h00min às 12h00min e das 13h30 às 17h30.
LOCAL: Auditório do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo – Rua Dr. Álvaro Alvim, n° 90, Vila
Mariana, São Paulo/SP.
TURMA: 50 participantes.
INVESTIMENTO:
a) R$ 1.000,00 (individual) para inscrições efetivadas até 11/8/2017.
b) R$ 1.500,00 (individual) para inscrições efetivadas a partir de 12/8/2017.
Consulte preços para grupos.
Observação: Os valores são líquidos para pagamento antecipado. O cálculo de impostos, quando
cabível, será acrescentado na NF.
BÔNUS NO INVESTIMENTO:
a) Inscrição efetivada por IES associada à ABMES, ANACEU, ANUP e ANEC: desconto de 20% sobre o
total a ser investido. (A condição de associado deve ser comprovada pelo interessado no ato da
confirmação da inscrição).
b) Participantes de outros cursos do ILAPE: desconto de 25% sobre o total a ser investido.
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c) Para clientes do ILAPE: desconto de 30% sobre o total a ser investido. No caso de mais de duas
inscrições da mesma instituição, a primeira terá bônus de 100%, mantido o bônus de 30% para as
demais. (O cliente deve estar em dia com os compromissos contratuais no ato da confirmação da
inscrição).
Observação: os bônus não são concedidos de forma cumulativa.
PAGAMENTO: Deverá ser feito através de depósito bancário: Banco do Brasil – Agência 3478-9 – Conta
corrente 460.666-3 em nome do Instituto Latino-Americano de Planejamento Educacional - CNPJ
04.315.838/0001-25. Enviar por e-mail (cursos@ilape.edu.br) o comprovante de depósito, devidamente
identificado com o nome do participante, para efetivação da inscrição.
CANCELAMENTOS: O cancelamento de inscrições confirmadas deverá ocorrer mediante comunicação
expressa do participante, observada a antecedência mínima de 48 horas em relação ao início do evento,
hipótese em que o participante poderá optar pelo recebimento da devolução de 50% do valor do
investimento ou pela transferência de sua inscrição para outro evento do ILAPE de valor semelhante.
Cancelamentos fora desse prazo serão considerados como no show, sem devolução do valor do
investimento.
Caso não atingida a quantidade mínima de quinze inscritos para o curso, o ILAPE poderá cancelar a sua
realização, observada a antecedência mínima de 48 horas em relação ao início do evento, hipótese em
que o participante poderá optar pela devolução integral do valor do investimento ou pela transferência
de sua inscrição para outro evento do ILAPE de valor semelhante.
CERTIFICAÇÃO: certificado de qualificação expedido pelo Instituto Latino-Americano de Planejamento
Educacional, com a carga horária do curso.
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
ILAPE – SRTVS, Conjunto D, Lote 5, Bloco A, Sala 403, Centro Empresarial Brasília - CEP: 70.340-907 – BRASÍLIA DF.
▪

Tel/fax: (61) 3963-4555

▪

E-mail: cursos@ilape.edu.br

▪

Site: ilape@ilape.edu.br

▪

FICHA DE INSCRIÇÃO

CURSO: PREPARAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE AVALIAÇÃO IN LOCO
Dados do Participante
Nome:
Instituição:
Cargo:

E-mail:

Endereço:
CEP:

Telefone:

Cidade:
Celular:
Para criar uma network, permite a divulgação do seu e-mail entre os participantes?
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