FATEO – FACULDADE DE TEOLOGIA DA ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA
Registro da Reunião de Professores
Data: 22 de junho de 2017.
Horário: 9h30 às 10h20.
Local: sala dos professores.
Professores presentes: Pe. Godwin, Diácono Antonio, Pe. Lázaro, Pe. José Vicente, Pe.
Marcos, Prof. Renato Rômulo, Pe. Costa, Prof. Cláudio Fonteles, Prof.ª Leila.

ASSUNTOS























Oração inicial – Oração de Santo Tomás de Aquino.
Programa de Aproveitamento de Estudos de Teologia:
o Oferecido após reconhecimento, até setembro/2017 = 800 horas:
 481 horas-aulas;
 120 horas de Estágio;
 200 horas complementares;
 Mais 100 horas do TCC.
Bibliografia das disciplinas ministradas:
1. Atualizar no plano de ensino:
Básica: indicar 03 obras que se encontram para aquisição no mercado.
Complementar: indicar 05 obras disponíveis na internet
2. Indicar um livro que será adotado, para as livrarias disponibilizarem para compra.
18 de agosto (6ª feira, 19h) – festa de confraternização.
Horário 2º semestre – versão 22 de junho.
Missa em ação de graças: 27junho, 19h30.
Portal do professor: fazer e usar. Será encaminhado procedimento. Para
esclarecimentos, procurar Layla na Informática.
Avaliações: dar retorno aos alunos; revisar os conteúdos.
Chegou-se ao acordo de que os professores devem fazer duas avaliações no
semestre.
Segunda chamada de provas – aos alunos que faltaram, devem solicitar por
requerimentos com justificativa e motivo da falta. O professor recebe 50% do valor
que o aluno paga.
Recuperação de notas – quando o aluno não alcançar média, ou quando mais da
metade da turma ficar reprovada: o professor deve fazer recuperação de conteúdo
e dar nova oportunidade, dentro do horário da aula. Não tem remuneração extra.
Planejamento da revisão das aulas: junto à Direção Acadêmica.
Assiduidade às aulas e o conteúdo deve ser integralmente ministrado.
Atestados médicos – devem ser homologados.
Colegiado de Curso: casos particulares.
Início do semestre: 31 de julho (2ª feira).
Palavra aos professores.
Oração final.

