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COMUNICADO DRG-SPO 08/2021 

Semana de Planejamento 2021_1 

 

A Direção Geral comunica aos servidores o cronograma das atividades de planejamento 

para início do ano letivo de 2021: 

 

 05/05 
quarta-feira 

06/05 
quinta-feira 

07/05 
sexta-feira 

08/05 
sábado 

10h00-12h00 Horário organizado 
pelas diretorias e 

coordenações1 

 Recuperação 
excepcional3 

 

Horário 
organizado 

pelas diretorias 
e 

coordenações1 

Horário 
organizado 

pelas diretorias 
e 

coordenações1 

13h15-15h00 Palestra: 
“Educação de 
qualidade em 

tempos de avanço 
de políticas 

educacionais 
neoliberais” 

Profª Drª Lisete 
Arelaro – FEUSP2 

Formação da 
Coordenadoria 
de Educação à 

Distância – 
CED-SPO4 

Horário 
organizado 

pelas diretorias 
e 

coordenações1 

 

19h00-21h00 Horário organizado 
pelas diretorias e 

coordenações1 

Horário 
organizado 

pelas 
diretorias e 

coordenações1 

Horário 
organizado 

pelas diretorias 
e 

coordenações1 

 

1. As diretorias e coordenações devem divulgar e promover atividades específicas 

das área e setores; 

2. A palestra será transmitida ao vivo pelo Youtube por meio do link 

https://www.youtube.com/ifspcampussaopaulo. Haverá mediação de professores do 

IFSP e interação dos demais ouvintes por meio do chat da transmissão, com seleção de 

questões à palestrante. 

3. A atividade iniciará a discussão no campus sobre o processo de recuperação 

excepcional, com participação das coordenações de curso, Diretoria de Ensino (DEN-

SPO), Diretoria Sociopedagógica (DSP-SPO), dos diretores de departamento e de 

representantes de subárea indicados, interagindo ao vivo em sala RNP, cujo link será 

https://www.youtube.com/ifspcampussaopaulo
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disponibilizado oportunamente. A atividade será transmitida ao vivo pelo Youtube por 

meio do link https://www.youtube.com/ifspcampussaopaulo e também ficará gravada, 

com acesso disponibilizado posteriormente na página do campus.  

4. Atividade formativa promovida pela CED-SPO sobre organização dos espaços 

do Moodle Campus, com a ideia de discutir como produzir ambientes com layouts e 

outros aspectos que favoreçam a aprendizagem. A atividade será síncrona, com limite 

de 70 inscrições, que podem ser feitas de 08/04 à 

05/05 em https://forms.gle/gyQHNUwU9vMqYUJd7. Após o preenchimento dos dados 

solicitados, o solicitante receberá um e-mail automático de confirmação de sua 

inscrição, com a participação sendo, no entanto, garantida apenas aos 70 primeiros 

inscritos, os quais receberão contato da CED-SPO com disponibilização do link de acesso 

à atividade. Caso haja número maior de inscritos, a CED-SPO também irá informar que 

não foi possível realizar a inscrição. A atividade também será disponibilizada 

posteriormente, no formato assíncrono, com link a ser disponibilizado oportunamente 

na Sala dos Professores (https://eadcampus.spo.ifsp.edu.br/course/view.php?id=12). 

A nova gestão se apresentará por meio de gravação em vídeo, com link do Youtube 
disponibilizado na página do campus e, solicita aos diretores e diretoras que utilizem 
esse vídeo na abertura de suas atividades de planejamento. 

 

São Paulo, 08 de abril de 2021. 

 

 

Luís Cláudio de Matos Lima Júnior 

Diretor Geral 
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