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Memorando Circular no. 005/2020
São Paulo, 03 de abril de 2020.

Assunto: Orientações Acadêmico Pedagógicas da CESU às Fatecs para estruturação de ambiente virtual de
gerenciamento de aprendizagem remota com a ferramenta TEAMS em decorrência da pandemia do COVID 19.

Prezado(a) Diretor(a),
Como é de vosso conhecimento várias medidas vêm sendo tomadas em função da pandemia do COVID 19 a partir do Decreto 64.864 de 16 de março de 2020 e da antecipação do recesso escolar. Dessa forma,
esta CESU vem orientar e dar suporte às Fatecs, a partir do cenário atual, haja vista as atualizações diárias
das medidas emanadas pelo Governo do Estado de São Paulo, que por sua vez norteiam as ações do Centro
Paula Souza e consequentemente suas Unidades de Ensino.
Desde o dia 23/03 as Fatecs estão em recesso escolar até o dia 21/04. Os docentes estão em recesso,
não podendo ser convocados ao trabalho/aulas. O envio de comunicados aos docentes será realizado de
forma institucional via Gabinete da Superintendência do CPS, informando o que está sendo estruturado,
para quando as Fatecs voltarem do recesso.
O Teams está sendo estruturado para garantir às Fatecs, seus professores e alunos, um ambiente virtual
que viabilize o oferecimento de aulas online e/ou acesso remoto às aulas “presenciais”. Neste sentido, estão
sendo elaborados tutoriais, treinamentos para uso da ferramenta Teams e de orientações didático
pedagógicas para organização e parametrização das aulas online a partir do previsto em calendário
acadêmico, Projeto Pedagógico de Curso e do plano de ensino das respectivas disciplinas para que, no
momento oportuno, sejam disponibilizados aos professores e aos alunos. Toda esta estrutura está sendo
desenvolvida para, caso o isolamento social permaneça, seja possível oferecer aulas online e/ou acesso
remoto às aulas ministradas pelo corpo docente. Para tanto, o Teams foi estruturado de forma automatizada
para todas as Fatecs, em consonância com o Sistema de Gestão Acadêmica (SIGA).
A CESU, a equipe gestora do SIGA e as equipes do TI do CPS, de forma conjunta, estão estruturando a
inserção das disciplinas e respectivas turmas, dos cursos oferecidos em cada Fatec. Serão encaminhadas às
Fatecs, orientações e tutoriais para que Diretores de Fatecs, Diretorias Acadêmicas e os Coordenadores de
Curso façam a verificação da estrutura criada, diagnosticando seus cursos e respectivas disciplinas, docentes
e discentes inseridos nesta estrutura por disciplina. Assim todas as Fatecs, suas Diretorias Acadêmicas e
Coordenadores de Curso poderão fazer o diagnóstico desta estrutura criada no Teams, realizando a
conferência e teste dos ensalamentos, respectivas disciplinas e cursos em consonância com o Sistema de
Gestão Acadêmica (SIGA).
A estruturação da ferramenta Microsoft Teams de forma institucional para as Fatecs, para o suporte
acadêmico pedagógico, que possibilitará a execução de aulas online após o recesso escolar, será objeto de
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validação e acompanhamento pelas unidades de ensino por meio dos Diretores de Fatec, Coordenadores de
Curso e Diretorias Acadêmicas. Neste sentido, será encaminhado um manual de operações e procedimentos
com tutoriais e suporte para o uso da Ferramenta Microsoft Teams, critérios, métricas e parâmetros visando
o gerenciamento de aprendizagem remota e suporte didático pedagógico, para quando do retorno das
aulas, haja, de forma estruturada o suporte tecnológico necessário para ministrar as aulas de forma remota
com a utilização destes recursos.

Atenciosamente

Rafael Ferreira Alves
Coordenador Técnico
Unidade do Ensino Superior de Graduação - Cesu
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