
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 

Câmpus São Paulo 

 

Convocação de Planejamento – 1º semestre letivo 2021 

 

A Direção Geral convoca os servidores docentes e técnico-administrativos para 

participarem das atividades de planejamento para o primeiro semestre letivo de 2021, 

a saber: 

 

DATA HORÁRIO Atividades 

05/05/2021 10h às 12h  Definidas pelas diretorias e coordenações1 

05/05/2021 13h15 às 15h Palestra: “Educação de qualidade em tempos de 
avanço de políticas educacionais neoliberais” 

Profª Drª Lisete Arelaro – FEUSP2 

05/05/2021 19h às 21h  Definidas pelas diretorias e coordenações1 

06/05/2021 10h às 12h  Roda de Conversa sobre Recuperação 

Excepcional3 

06/05/2021 13h15 às 15h Formação da Coordenadoria de Educação à 
Distância – CED-SPO4 

06/05/2021 19h às 21h  Definidas pelas diretorias e coordenações1 

07/05/2021 Definidos pelas 
diretorias e 

coordenações 

Definidas pelas diretorias e coordenações1 

08/05/2021 Definidos pelas 
diretorias e 

coordenações 

Definidas pelas diretorias e coordenações1 

 

1. Caberá aos diretores(as) e diretores(as) de departamentos a promoção e divulgação das atividades 

específicas a cada diretoria/departamento/área/coordenação/setor, assim como definir e comunicar os 

horários de realização. 

 

2. A palestra ministrada pela Professora Lisete Arelaro será transmitida ao vivo pelo Youtube por meio 

do link https://www.youtube.com/ifspcampussaopaulo, com mediação de professores do IFSP e interação 

dos demais ouvintes por meio do chat da transmissão, com seleção de questões à palestrante. 

 

https://www.youtube.com/ifspcampussaopaulo


3. A Roda de Conversa sobre Recuperação Excepcional de Estudos tem como propósito iniciar a discussão 

sobre esse processo. Essa atividade será mediada pela Diretoria de Ensino – (DEN-SPO) e, considerando-se 

a lotação máxima da sala, deverá ter a participação exclusiva dos(as) coordenadores(as) de curso, da 

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

subárea.  

Essa atividade será realizada por meio da RNP, cujo link de acesso 

é https://conferenciaweb.rnp.br/events/roda-de-conversa-sobre-recuperacao-excepcional. A atividade 

será transmitida ao vivo pelo Youtube através do link https://www.youtube.com/ifspcampussaopaulo e 

também ficará gravada, com acesso disponibilizado posteriormente na página do câmpus. 

 

4. A atividade formativa promovida pela CED-SPO sobre organização dos espaços do Moodle Campus, 

cujo objetivo é discutir layouts e outros aspectos dos espaços do Moodle que favoreçam a aprendizagem, 

ocorrerá de forma síncrona, com limite de 70 inscrições, que podem ser feitas de 08/04 a 

05/05 em https://forms.gle/gyQHNUwU9vMqYUJd7. A participação será garantida apenas aos 70 primeiros 

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

a submissão da inscrição, o solicitante receberá um e-mail automático de confirmação e caso haja número 

maior de 70 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 atual gestão será apresentada por meio de um vídeo, com link do Youtube do 

câmpus, o qual deverá ser utilizado pelos diretores(as), acadêmicos e administrativos, 

na abertura das atividades de planejamento. 

 

Todas as atividades propostas pelas diretorias/departamentos deverão ser 

realizadas de forma não presencial. 

 

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. 

 

Os servidores impossibilitados de atenderem a essa convocação deverão 

justificar sua ausência à chefia imediata e, quando couber, fazer os encaminhamentos 

documentais usuais, referentes à ausência ao trabalho. 

 

Ausências injustificadas devem ser comunicadas pelas chefias imediatas à 

Diretoria de Gestão de Pessoas, no período máximo de quinze dias após o encerramento 

do período de Planejamento. 

 

São Paulo, 30 de abril de 2021. 

 

ALBERTO AKIO SHIGA 

DIRETOR GERAL 
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