
 

 

 

 
CONVOCAÇÃO PARA SEMANA DE PLANEJAMENTO – 2º SEMESTRE DE 2021 

 

A Direção Geral do Câmpus São Paulo convoca os servidores docentes a participarem 

das atividades de planejamento para o segundo semestre letivo de 2021, a saber: 

DATAS HORÁRIO ATIVIDADE 

08 de setembro 15h30 às 18h00  
Acolhimento pela DG + Atividade sobre 

Curricularização da Extensão 

09 de setembro 

A SER DEFINIDO 
PELOS 

DEPARTAMENTOS 
Planejamento nos Departamentos  

09 de setembro 15h30 às 16h30  
FORMAÇÃO: EAD "Otimização de espaços virtuais 

no Moodle: orientações sobre backup, 
reconfiguração e restauração no ambiente". 

10 de setembro 

A SER DEFINIDO 
PELOS 

DEPARTAMENTOS 
A serem definidas pelos departamentos 

 

 Caberá aos diretores(as) das diretorias de departamentos a promoção e divulgação 

das atividades específicas a cada diretoria/área/setor, assim como definir e comunicar os 

horários de realização. 

 O acolhimento pela Direção Geral, assim como a atividade sobre Curricularização da 

Extensão serão transmitidos ao vivo pelo Youtube através do link 

https://www.youtube.com/ifspcampussaopaulo. 

  A Atividade formativa promovida pela CED-SPO sobre "Otimização de espaços 

virtuais no Moodle: orientações sobre backup, reconfiguração e restauração no ambiente", 

terá participação limitada a 70 inscritos. As inscrições devem ser feitas pelo link  

https://docs.google.com/forms/d/1w45sQoPMSJo8tNLPl85JTKlcemNtRyRfvtUqub1HXKE/edit, no 

período de 23/082021 a 08/09/2021. 

 

Todas as atividades propostas pelas diretorias/departamentos deverão ser realizadas 
de forma não presencial. 

https://www.youtube.com/ifspcampussaopaulo
https://docs.google.com/forms/d/1w45sQoPMSJo8tNLPl85JTKlcemNtRyRfvtUqub1HXKE/edit


 

Ficam convocados todos os coordenadores de curso a participarem das atividades de 
acolhimento dos novos alunos, nas datas e horários previamente acordados com a Diretoria 
Sociopedagógica. 

A impossibilidade de atendimento a essa convocação deverá ser justificada à chefia 
imediata, seguidos os trâmites e normas referentes às ausências ao trabalho, incluída a 
comunicação à Diretoria de Gestão de Pessoas nos casos de não justificativa legal. 

São convidados para as atividades de planejamento de que trata essa convocação 
todos os servidores do segmento técnico-administrativo do Câmpus. 

São Paulo, 02 de setembro de 2021. 

 

 

Alberto Akio Shiga 
Diretor Geral 


