SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Pelotas, 03 de novembro de 2015

MEMO/IF-CPTE/N.°28/2015

De: Mauro Hallal dos Anjos
Coordenadoria de Produção de Tecnologias Educacionais - Reitoria
Para: Rafael Krolow Santos Silva
Pró-Reitoria Adjunta de Ensino - Reitoria

Assunto: Prazos e-Tec Idiomas

Prezado Pró-reitor Adjunto de Ensino
Em atendimento a solicitação do Sr. Cleanto César Gonçalves, Coordenador da Rede eTec Brasil, do Ministério da Educação - Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica SETEC/MEC [Fone: (61) 2022-9881], datado de 26 de outubro de 2015, em anexo, informo o que se
segue:
1. Já foram disponibilizados os três cadernos do módulo 01 dos cursos de Inglês e Espanhol,
inclusive a nova edição revisada e atualizada, e os cadernos 01 do módulo 02 destes mesmos
cursos, totalizando 08 cadernos entregues;
2. O caderno 01 módulo 01 de Português como Língua Adicional será entregue no dia 13 de
novembro próximo, completando 09 cadernos entregues;
3. As datas previstas para conclusão e entrega do restante dos cadernos, em número de 18, está
relacionada no quadro a seguir, desde que tenhamos os recursos e pessoal necessários em tempo
hábil para tal:
CADERNOS ENTREGA N°
2015
PLA_M1_C2 23/12/2015 1
ING_M2_C2 23/12/2015 2
JAN a MAI 2016
ESP_M2_C2 29/01/2016 3

ING_M2_C3 15/02/2016 4
ESP_M2_C3 15/03/2016 5
PLA_M1_C3 31/03/2016 6
PLA_M2_C1 15/04/2016 7
ESP_M3_C1 13/05/2016 8
PLA_M2_C2 30/05/2016 9
JUN a AGO 2016
PLA_M2_C3 15/06/2016 10
ESP_M3_C2 17/06/2016 11
PLA_M3_C1 30/06/2016 12
ING_M3_C1 30/06/2016 13
ING_M3_C2 29/07/2016 14
ESP_M3_C3 29/07/2016 15
PLA_M3_C2 15/08/2016 16
ING_M3_C3 30/08/2016 17
PLA_M3_C3 31/08/2016 18

Aproveito a oportunidade para salientar a dificuldade em repor pessoal capacitado e
que atenda aos requisitos do sistema de bolsas, tais como experiência de magistério ou vínculo com
programas de mestrado, o que faz com que as bolsas disponibilizadas em número de 24, não estejam
todas preenchidas; lembrar que as vagas solicitadas para a equipe através de contrato com Pessoa
Jurídica em número de 15 foram reduzidas a 8 pessoas, o que dificulta em muito o ritmo de
produção, o qual deverá se agravar após maio quando findar o prazo previsto para o pagamento dos
bolsistas que no momento amenizam esta falta.
Assim, creio oportuno que ao responder a solicitação da SETEC-MEC, se esclareça a
necessidade de se assegurar as verbas necessárias para a conclusão deste programa, afim de que o
IFSul possa ter segurança ao atender aos compromissos assumidos com terceiros e maior clareza
para planejar sua execução.

Atenciosamente,
Mauro Hallal dos Anjos
Coordenadoria de Produção de Tecnologias Educacionais
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