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Gabinete do Coordenador de Graduação
Aviso n°. 23.2017/DPGPSI/FPM
Patos de Minas, 14 de setembro de 2017.
Aos Cuidados
Corpo Docente do DPGPSI-FPM.
Assunto: Instruções para o MIP e Chamada para Encontro Docente.
Prezados,
A Coordenação do DPGPSI vem por meio de este ORIENTAR a todos os DOCENTES
do Curso de Psicologia que no dia 20 de setembro de 2017 as 20h30 todos os docentes deverão
estar presente no Encontro na Sala Integrada nº 23, no 2º andar.
Neste dia no 2º tempo de aula irá ocorrer o encontro do MIP, ao qual os professores
deve organizar uma atividade a ser desenvolvida que deverá ser feita em sala e entregue no
mesmo dia. Para isso, os professores responsáveis pelo MIP deve organizar a atividade e se
tiver algo a ser impresso deve ser encaminhado para a secretaria do curso no e-mail
secretariadpgpsi@faculdadepatosdeminas.edu.br, até o dia 20/09/17 as 10h, para que a Lúcia
possa organizar. O professor deve organizar com um estagiário ou repassar a coordenação a
orientação de sua atividade, ao qual a coordenação irá organizar o aplicador.
Sendo assim, neste dia no 2º tempo de aula enquanto ocorre o MIP os professores
estarão reunido com a Coordenação (conforme mencionado acima neste). É de extrema válida
e importância a presença de todos os docentes do DPGPSI.
Colocando-o ao seu dispor para qualquer informação suplementar, firmando muito
atenciosamente,

Professor Mestre Gilmar Antoniassi Júnior
Coordenador de Graduação
Departamento de Graduação em Psicologia
Faculdade Patos de Minas
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