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Memorando Circular nº. 028/2020 - CESU 
 

São Paulo, 15 de abril de 2020. 
 
 

Assunto: Início das Inscrições e Apoio a Divulgação do Workshop de Práticas Docentes e Discentes: 

O Processo de Ensino Aprendizagem em Aulas Online 

 

Prezado(a) Diretor(a), 

 

Sobre o Workshop de Práticas Docentes e Discentes, esta Cesu apresenta o seguinte 

cronograma: 

 

Atividade Início Fim Responsável 

Inscrições de Docentes 15/07 08/08 Docentes, através do link hospedado 

na página da Cesu: 

https://cesu.cps.sp.gov.br 

Divulgação do evento 15/07 07/08 Toda a Comunidade 

Workshop 20/07 07/08 Cesu 

Emissão dos Certificados 10/08 17/08 Docentes (na plataforma de 

Inscrição, conforme instruções) 

 

Para acessar as atividades do evento e obter seu certificado de participação os docentes 

deverão realizar sua inscrição em link hospedado na página da Cesu no endereço: 

https://cesu.cps.sp.gov.br  

Nesta mesma página da Cesu há links que contém informações sobre como fazer a Inscrição, 

como fazer para Assistir as Atividades do Workshop e Como ter a Emissão do Certificado. 

É importante que o participante realize sua inscrição geral no Workshop e também realize sua 

inscrição em cada uma das atividades do evento nas quais pretende participar. Realizando a 

inscrição, no dia e horário de cada atividade, para assistir ao vivo, o docente deverá acessar a 

plataforma de inscrição e selecionar a opção Transmissão Ao Vivo. Da mesma forma deve proceder 

o docente que optar por assistir ao evento após a transmissão ao vivo, neste caso as apresentações 

ficarão disponíveis até o dia 08/08. Se o docente não tiver realizado sua inscrição na atividade ele 

não conseguirá acessá-la. A inscrição para cada uma das atividades ficará disponível até o dia 08/08. 

https://cesu.cps.sp.gov.br/
https://cesu.cps.sp.gov.br/
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É importante que os docentes realizem suas inscrições com a maior antecedência possível 

para que, caso precise de ajuda para fazê-la, conte com maior disponibilidade de nossa equipe de 

apoio. 

Para os Coordenadores de Curso será oferecida uma oficina com 9 turmas no turno da tarde. 

O número de vagas contempla o número de coordenadores de curso que temos nas Fatecs, 

considerando que a participação de todos os coordenadores é de extrema importância. O objetivo do 

oferecimento das oficinas aos coordenadores é de que estes sejam multiplicadores do conhecimento 

em seus cursos de atuação e dentro de suas Unidades. Para participar das oficinas, em função da 

possibilidade de escolha da data e da turma, é necessário que o coordenador realize sua inscrição 

através do link hospedado também na página da Cesu, no endereço: https://cesu.cps.sp.gov.br  . 

Para os discentes não será necessária a realização de inscrição no Workshop e os links das 

atividades direcionadas a eles ficará disponível no site da Cesu no endereço: 

https://cesu.cps.sp.gov.br  , conforme data e horário da atividade na Programação. 

Solicitamos apoio às Unidades para divulgação do evento e das inscrições junto aos docentes e 

discentes. 

Para os docentes que se inscreverem no evento e nas atividades, participarem das atividades e 

responderem ao formulário que constará no chat de cada uma das atividades, será gerado um 

certificado único a partir do dia 10/08 pela plataforma de inscrição. 

No chat de cada uma das 12 atividades direcionadas aos docentes, haverá um formulário que 

deve ser respondido para geração dos certificados posteriormente. 

Contamos com a habitual colaboração de todos para divulgação das informações contidas 

neste Memorando e permanecemos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que se fizerem 

necessárias.  

 

Atenciosamente. 

 
 

Rafael Ferreira Alves 

Coordenador Técnico 

Unidade do Ensino Superior de Graduação - Cesu 
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