SIC Nº 18/2017
Belo Horizonte, 26 de julho de 2017.
COMUNICADO da Profa. Abigail

Não posso deixar de recomendar sua participação no Curso livre de atualização para profissionais
da Educação Superior, que será realizado pela Edgar Jacobs Consultoria e Ensino, em parceria
com a CONSAE, no próximo dia 7 de agosto em São Paulo, Capital.
Eu estarei lá! E poderemos nos reencontrar para um papo após as 19 horas.
O Curso será ministrado pelo Prof. Dr. Edgar Gastón Jacobs, responsável pela CONSAEJur,
abordando temas relacionados a regulação, avaliação e supervisão das IES, além das repercussões
jurídicas de tendências do Ensino Superior. Veja a programação e todas as informações, a seguir:
PROGRAMA
1. Níveis, modalidades e sistemas educacionais


Destaques: Discussão sobre o Curso de Tecnologia em Serviços Jurídicos e outras novidades
dos cursos de tecnologia; Modalidade EAD em cursos presenciais.

2. Regulação, avaliação e supervisão do ensino superior


Destaques: Proposta de regulação dos cursos de especialização; Decreto 9.057/2017 e
norma do CNE para educação à distância; Peculiaridades dos cursos de Direito; Nova regra
sobre cursos sequenciais; Instrumentos de avaliação; processos administrativos de
supervisão.

3. Principais relações trabalhistas da Mantenedora


Destaques: Mantidas e mantenedoras; vínculo, terceirização e “pejotização” dos docentes;
plano de carreira docente; estágios e preceptoria.

4. Contratos educacionais


Destaques: Principais cláusulas; e aspectos financeiros.

5. Relações de consumo na IES


Destaques: Limites das práticas comerciais; informações acadêmicas no site.

6. Responsabilidade social da IES


Destaques: Estatuto da pessoa com deficiência; normas do MEC sobre inclusão.

Além desses destaques, serão mencionadas questões pouco debatidas, como as novas relações
trabalhistas e consumeristas criadas pelas regras recentes de Educação à Distância.

Temas ainda não definidos em normas, como as diretrizes dos cursos jurídicos e o marco
regulatório da pós-graduação lato sensu também serão abordados.
O Curso será ministrado em um único dia – 07/08/2017, de 09 às 19 horas, em São Paulo/SP, no
Hotel Golden Tulip Belas Artes - Telefone: (11) 2627 6300 – Reservas (11) 2627 6363 - Rua Frei
Caneca, 1199 - Cerqueira César - belasartesreservas@goldentulip.com.br. Valor do Investimento:
R$ 1.030,00 por participante.
Outras informações sobre o Curso pelo telefone (31) 3494 0281.
FAÇA AQUI SUA INSCRIÇÃO http://www.jacobsconsultoria.com.br/pr--inscri--o-cursos-nov.

Saudações,
Profª. Abigail França Ribeiro
Diretora Geral CONSAE
abigail@consae.com.br

Distribuído a Assessorados da CONSAE e CONSAEJur.
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