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Olá, bem-vindos ao Guia sobre o processo de implantação do Microsoft Teams como
ferramenta de Comunicação das Fatec com os processos administrativos da  Cesu.
 
Este é um material elaborado pela Equipe Administrativa da Cesu, com o objetivo de
implantar um sistema mais ágil de comunicação, com a finalidades de compreender
e atender às necessidades administrativas das Unidades de Ensino, utilizando um
ambiente virtual (Microsoft Teams) capaz de integrar as equipes das Unidades de
Ensino com o Departamento Administrativo da Cesu, promovendo o diálogo e
soluções administrativas baseadas nas normas vigentes.
 
Todos sabemos que nos momentos difíceis, em que a vida rotineira fica em suspenso,
as atividades das equipes administrativas das Unidades de Ensino e da Cesu
continuam lá, fazendo o possível para que os processos não sejam interrompidos. É
isso que nos cabe agora, neste momento de quarentena e distanciamento social:
utilizar as ferramentas que estiverem ao alcance de todos para continuar promovendo
o ensino.
 
Aqui, você encontrará as instruções de uso da ferramenta Microsoft Teams como mais
uma forma de comunicação para solicitação de orientação à Cesu. Estamos todos
juntos nessa jornada e esperamos que este material seja proveitoso e o ajude em sua
missão.
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Introdução



Sabemos que estamos vivendo uma situação atípica, de distanciamento social como
medida de contenção ao avanço do COVID-19, nos termos dos Decretos nº 64.920, de
06 de abril de 2020  e 64.881, de 22 de março de 2020, além dos Comunicados GDS
Coronavirus. Assim, a utilização da ferramenta Teams, que é a plataforma institucional
do Centro Paula Souza de comunicação colaborativa, se faz de suma importância
para que os processos não sejam interrompidos. 
 
Além disso, acreditamos que a utilização da ferramenta permitirá uma maior
integração das equipes das Unidades de Ensino com o Departamento Administrativo
da Cesu, promovendo o diálogo e o alcance de soluções administrativas, baseadas nas
normas vigentes.
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Por que utilizaremos o
Microsoft Teams?1.



Como funcionará o uso
do Teams como ferramenta
de comunicação?
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2.

A Unidade de Ensino
envia sua solicitação

de orientação via
Teams

A Equipe da Cesu
(Colaboradores do

Grupo Administrativo e
Gestores Regionais)
recebe a solicitação

via Teams

A solicitação de
orientação

é analisada pela
Equipe da Cesu

A resposta é enviada
para Unidade de

Ensino via Teams pelo
Gestor Regional

responsável



Os colaboradores das Unidade responsáveis pelos seguintes e-mails:
 
 
f(nº)dir@cps.sp.gov.br – Diretor da Unidade de Ensino
f(nº)adm@cps.sp.gov.br – Diretor Administrativo da Unidade de Ensino
f(nº)acad@cps.sp.gov.br – Diretor Acadêmico da Unidade de Ensino
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Quem das Unidades terá
acesso ao Teams para
comunicação com a Cesu?3.



Primeiramente, tanto as Unidades de Ensino quanto a Equipe da Cesu, deverão
acessar o Teams via site portal.office.com ou aplicativo instalado em seu computar ou
dispositivo móvel, inserir seu login e senha do seu e-mail @cps.sp.gov.br. 
 
Ao acessar o Teams, a Unidade terá acesso direto à Regional e à sua respectiva
Unidade, podendo escrever sua postagem com a solicitação de orientação, incluindo
antes da solicitação, o assunto para o qual deseja orientação.
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Como a Unidade faz a
solicitação de orientação
via Teams?4.



É importante que as Unidades de Ensino não utilizem o canal Geral, pois ele será
utilizado pela Equipe da Cesu para postagens públicas de interesse de todas as Fatecs
da Regional. Por isso, orientamos que as Fatecs utilizem o seu canal privativo,
permitindo que a Equipe da Cesu responda de forma específica e envie a orientação
necessária. Caso a Unidade poste uma solicitação de orientação no Canal Geral, a
Equipe da Cesu não conseguirá atender à solicitação.
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Recebida a solicitação de orientação, a Equipe da Cesu, composta pelos colaboradores
do Grupo Administrativo e os Gestores Regionais, analisará a solicitação. Portanto, a
resposta não será automática, pois, além da análise de toda Equipe da Cesu, muitas
respostas envolvem outros Departamentos do Centro Paula Souza e necessitarão de
consulta.
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Quem analisará a solicitação de
orientação na Cesu?5.



As equipes serão formadas, como regra geral, por dois colaboradores do Grupo
Administrativo da Cesu e um Gestor Regional. A divisão será por região. Cada Equipe
da Cesu atenderá as Unidades de sua(s)respectiva(s) Região(ões), conforme quadro
abaixo.

Como será formada e dividida a
Equipe da Cesu para
atendimento às Unidades?

Agnaldo Marques Cruz

Natália Correa Prearo  

 

 

Camila Torres da Silva

Roberta V. de Carvalho

 

 

Rafael Leal de Araújo

Cláudio Roberto O. Arcanjo

 

 

Maurício Antonio C. Pereira

Flávia Moura Cintra

 

 

Milena Fagioli dos S. Abreu

Hilton da Silva
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6.

Grupo Administrativo

Thaís Yuri Matsumoto

 

Luciana dos Santos

 

Tânia Leme de Almeida

 

Juliana Tonon de Oliveira  

 

 Carlos Alberto Bucheroni

 

Diógenes Bosquetti  

   

  Marta da Silva

 

Danila Cornelis Bertolin  

   

  Ronaldo William Reis

 

William M. Muniz Menezes

Gestores Regionais N.º Região Localidade

Regiões 1 e 8

 

Região 6

 

Região 2

 

Regiões 7 e 11

 

Região 3

 

Região 9

 

Região 4

 

Região 10

 

Região 5

 

Região 12

Bauru / Araçatuba

 

Grande SP Sul /
Baixada Santista

  

 Campinas Norte

  

 Itapeva / Registro

  

 Campinas Sul

  

Ribeirão Preto

  

Grande SP Leste

  
 

 São José do Rio Preto

  

 Grande SP Noroeste

  

 Vale do Paraíba /

Litoral Norte



Recebida a solicitação de orientação, a Equipe da Cesu, composta pelos colaboradores
do Grupo Administrativo e os Gestores Regionais, analisará a solicitação. Portanto, a
resposta não será automática, pois, além da análise de toda Equipe da Cesu, muitas
respostas envolvem outros Departamentos do Centro Paula Souza e necessitarão de
consulta.
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Como ficará esta divisão de
equipes no Teams?7.



Exatamente! Ao clicar na Regional dentro do Teams, as Unidades 
terão seus respectivos canais de comunicação privativos. Isto significa
que cada Fatec terá acesso somente ao seu respectivo canal,
preservando a conversa e sua privacidade.
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As Unidades estão dentro de
cada equipe Regional
no Teams?8.



Cada canal terá, em regra geral, três colaboradores da Equipe Cesu e três de cada
Unidade de Ensino.

Como ficará a formação dos
canais das Unidades?
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9.



Sim. A Equipe da Cesu, após analisar a solicitação de orientação, enviará, por meio de
seu Gestor Regional, a resposta de sua pergunta. É importante lembrar que as
respostas não serão automáticas, mas a Equipe da Cesu tentará responder com
brevidade.

As Unidades receberão as resposta
da solicitação de orientação pelo
Teams? E quem enviará a resposta?
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10.



Havendo necessidade de uma comunicação pública para todas as Fatecs, como por
exemplo, um Comunicado Cesu e/ou Memorando Circular Cesu, a Equipe da Cesu
enviará uma postagem no canal Geral, que está disponível para todas as Unidades de
Ensino. No geral, a Unidade se manifestará com um sinal de aceite sobre o conteúdo
enviado.
 
É imporante lembrar que o canal Geral é de uso da Equipe da Cesu, não devendo ser
utilizado pelas Unidades de Ensino para solicitação de orientação.

E se tiver uma comunicação geral da
Equipe da Cesu para todas as
Unidades, onde ela estará?
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11.



Quais são as solicitações de orientação
que a Unidade pode fazer para a
Equipe da Cesu - Administrativo?
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12.



O Teams será a única ferramenta
como meio de comunicação que será
utilizado?
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13.
Não. A Equipe da Cesu está disponível também para orientar as Unidades de Ensino
via telefone e e-mails, mas momentaneamente ou enquanto durar o período de
quarentena, pedimos que centralizem todas as solicitações de orientação com o uso
da ferramenta Teams.



Continuaremos com os canais de atendimento via telefone e e-mail, pensando nos
ajustes e assessoramento necessários à gestão do processo administrativo. 
 
Juntos vamos promover a continuidade da formação dos alunos, com a qualidade
preconizada pelo Centro Paula Souza para os Cursos Superiores de Tecnologia das
Fatecs.
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Encerramento



Recomendamos que este material seja utilizado virtualmente, sem a necessidade de impressão.


