
 

 

 

 

3ª SEMANA DE INOVAÇÃO ACADÊMICA – 

FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ  

2020 

  
 

Prezados docentes, 

  

É tempo de nos aperfeiçoarmos e as estratégias de         

ensino-aprendizagem precisam ser revistas e os aprendizados       

com as aulas remotas refletidos nos futuros desafios da         

Educação. 

É fundamental garantirmos a percepção aos nossos alunos de         

um ensino transformador promovendo ações de acolhimento,       

avaliação formativa e feedback constantes. 



 

É tempo de trabalharmos juntos para uma FSA cada vez melhor. 

A 3ª Semana de Inovação Acadêmica, que ocorrerá de 03 a 07            

de agosto, contará com palestras e oficinas em temas diversos,          

no período noturno. Serão emitidos Certificados para todos os         

participantes. 

De acordo com o horário de suas aulas, os docentes devem           

participar das atividades programadas clicando no link de        

cada atividade. Não se esqueça de preencher o “Formulário         

de Registro de Presença” no ambiente Moodle, escrevendo        

o nome da atividade que participou. 

Caso não tenha aula programada no horário da atividade, a          

participação é livre. 

Os docentes do período matutino estão dispensados de        

preencher o “Formulário de Registro de Presença” e podem         

participar livremente das atividades da 3ª Semana de Inovação         

Acadêmica no período noturno ou assistir suas gravações que         

ficarão disponíveis. 

Contamos com a participação de todos. 

 

Saudações acadêmicas. 

 

Prof. Dr. Rodrigo Cutri – Reitor 

Prof. Dr. Roberto Sallai – Pró-Reitor de Graduação 

 

 

 



PROGRAMAÇÃO 
 

● 3 de agosto, segunda-feira  

21h20 às 23h00: (A1) Fundação Santo André - Ações         

Futuras e Plano de Retorno - Prof. Dr. Rodrigo Cutri – Reitor. 

meet.google.com/myb-cipa-fgf 

 

● 4 de agosto, terça- feira 

19h30 às 21h10  -  (A2) Cuidados vocais e a voz do professor –  

Profª. Drª. Ana Carolina Constantini Departamento de       

Desenvolvimento Humano e Reabilitação Curso de      

Fonoaudiologia Universidade Estadual de Campinas. 

meet.google.com/vuq-zdti-ikk 

 

21h20 às 23h00 - (A3) Resultados da CPA – Comissão Própria           

de Avaliação – Profa. Me. Mariana Bonome. 

meet.google.com/qhq-oeia-dia 

 

● 5 de agosto, quarta-feira 

19h30 às 21h10 - (A4) ACEX – Atividades curriculares de          

Extensão – Balanço – Profa. Dra. Márcia Zorello Laporta. 

meet.google.com/mgr-yfvn-xjg 

 

http://meet.google.com/myb-cipa-fgf
http://meet.google.com/vuq-zdti-ikk
http://meet.google.com/qhq-oeia-dia
http://meet.google.com/mgr-yfvn-xjg


21h20 às 23h00 - (A5) Avaliação por competências – Novas          

DCNs – Prof. Dr. Rodrigo Cutri. 

meet.google.com/ciz-qgdj-zmr 

 

● 6 de agosto, quinta-feira 

19h30 às 21h10 - (A6) – Disciplinas na modalidade a distância           

– Engajamento e Organização – Prof. Esp. Diogo Veri. 

meet.google.com/fnw-vips-juo 

 

21h20 às 23h00 - (A7) - Avaliação e ferramentas automáticas          

do Moodle -  Prof. Me. Orlando Dal Degran Junior. 

meet.google.com/pim-nhka-ogm 

 

● 7 de agosto, sexta-feira 

19h30 às 21h10 - (A8) – Importância do ENADE e como           

desenvolver questões do estilo ENADE – Prof. Me. Enrique         

Staschower  

meet.google.com/hgd-qzpx-sqq 

 

21h20 às 23h00 - (A9) – Políticas e ações da Pós-Gradução,           

Pesquisa e Extensão na Fundação Santo André – Prof. Dr. José           

Turíbio de Oliveira. 

 

http://meet.google.com/ciz-qgdj-zmr
http://meet.google.com/fnw-vips-juo
http://meet.google.com/pim-nhka-ogm
http://meet.google.com/hgd-qzpx-sqq


meet.google.com/kzw-fjqr-ysq 

 

http://meet.google.com/kzw-fjqr-ysq

