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ESCOLAS EDUCACIONAIS DO NGC, INC. 

PROTOCOLO BIBLIOTECA DIGITAL ACADÊMICA 
I. PROTOCOLO 

A. Descrição: 

a. A Biblioteca Digital foi criada com a intenção de criar e oferecer aos 

Associadas Afiliadas Internacionais um arquivo virtual de material didático 

e ao mesmo tempo servir como um centro internacional de informações 
para eventos online. 

b. O Comitê é administrado por duas Diretoras selecionadas com diploma 

acadêmico. 

c. A função administrativa das Diretoras é formar um banco de dados com 

arquivos de Links relacionados aos currículos das EE. 

d. As diretoras compilam o arquivo e mantêm um backup. 

e. Devem manter contato com a Diretora Digital para obter as informações 

necessárias. 

f. Devem manter a Custódia Digital dos arquivos durante sua gestão. 

g. A custódia é transferida para o novo diretor que assumir esse cargo. 
B. FUNÇÕES ACADÊMICAS DA BIBLIOTECA DIGITAL 

1. APOIO ACADÊMICO AS ESCOLAS DIGITAIS ACADEMICAS 

a. A Biblioteca Digital oferece ao Comitê Local que organiza uma Escola 

Online material acadêmico na forma de Links de artigos e vídeos 

localizados na Internet. 

b. Os Links são selecionados pelas Bibliotecárias para dar apoio acadêmico 

complementando o conteúdo das matérias. 

c. Os links são enviados por e-mail. 

d. A Diretora Acadêmica das Escolas online conta com o apoio da Biblioteca 

Digital, caso o Instrutor não possa desenvolver o Esquema de 

Autoaprendizagem (EDA).  

e. O EDA é necessário para que o aluno pesquise e estude artigos e vídeos 
por um período de três semanas antes da data do Curso. 

C. INFORMAÇÃO DIGITAL 

1. LISTA DE INSTRUTORES INTERNACIONAIS 

a. As Diretoras da Biblioteca formarão uma lista de Profissionais 

disponíveis internacionalmente para oferecer cursos on-line. 

b. A lista contém: O nome do profissional e seu título acadêmico. 

Endereço de e-mail e número de telefone do WhatsApp. 

País de origem. 

c. Paga-se 20 dólares por hora/aula online. 
d. O contato com o Instrutor é de responsabilidade do Comitê Local. 

2. CALENDÁRIO MENSAL DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS 

a. As Diretoras acadêmicas concordam em solicitar a Diretora de Mídias Sociais, 

Diretoras das Escolas Educacionais e as Delegadas Regionais informações 

sobre atividades online. 

b. Cria mensalmente a lista de atividades online internacionalmente. 
c. Pede a Diretora de Mídias Sociais que publique essas informações no 

comaai.org e na página do Facebook e Grupos do COMAAI. AC-CG-IA2020 


