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São Paulo, 13 de julho de 2020. 

 
Memorando Circular nº. 27/2020 - CESU 
Assunto: Encerramento das salas de aula no Teams do 1º semestre letivo de 2020 e Atribuição 
de aulas no Teams do 2º semestre letivo de 2020 
 
Prezados(as), 
 
Diante da aproximação do final do primeiro semestre letivo de 2020 se faz necessário 
efetuarmos o processo de finalização das disciplinas (equipes) utilizadas em 2020/1 no Teams, 
bem como, a criação e vinculação das disciplinas do segundo semestre de 2020 (2020/2). 
 
Assim sendo, faremos uma reunião (Evento ao Vivo – Live) no Teams na quarta-feira 
(15/07/2020) às 15:00, para todos os Diretores, Diretores Acadêmicos, Coordenadores, GPRs, 
Focal Points e Locais (que auxiliam na gestão local do e-mail institucional). Caso o Diretor queira, 
poderá convidar o Diretor Administrativo, o TI da unidade ou outro interessado no processo. 
 
Pauta: 

1. Encerramento das disciplinas 2020.1 
2. Disciplinas 2020.1 que ainda terão aula (após 18/07/20) 
3. Atribuição das disciplinas 2020.2 (Diretor – Coordenador – Professor – Aluno) 
4. Workshop de treinamento do Teams para docentes (21 e 22/07/20) 
5. Ativação da função de redefinição de senha pelo Office 365 (feita em 02/07/20) 
6. Ativação da Autenticação Multifator – MFA (a ser feita no “recesso”) 
7. Uso, criação e gestão de contas de Convidado/Palestrante 
8. Acesso externo as equipes (Disciplinas) do Teams 
9. Acesso Internacional ao Tenant @fatec.sp.gov.br 
10. Relatórios de uso do Teams 
11. Uso de Eventos ao Vivo (Live) no Teams 

 
A presença de todos é muito importante para uniformizarmos as informações e 

reduzirmos Suporte e requisições futuras. 
 

Na terça, início da tarde, enviaremos o link de acesso ao evento (que pode ser 
compartilhado com outros da equipe de gestão da unidade, conforme o diretor desejar) 

  
Sendo o que tínhamos a informar, permanecemos à disposição para dirimir quaisquer 

dúvidas que se fizerem necessárias. 
 
Cordialmente, 

 

Rafael Ferreira Alves 
Coordenador Técnico 

Unidade do Ensino Superior de Graduação – CESU 


