FUNDAÇÃO DAS ARTES | Comunicado 014/2020
São Caetano do Sul, 20 de março de 2020
De: Direção Geral
Para: Servidores da Fundação das Artes.
Assunto: PROCEDIMENTOS E ORIENTAÇÕES
Prezados,
A Fundação das Artes de São Caetano do Sul, em atendimento especialmente ao artigo 3º
do Decreto Municipal 11.522, de 19 de março de 2020 (decreta estado de emergência em São
Caetano do Sul), tomou algumas medidas para acompanhamento e implementação de
providências por conta da pandemia de Covid-19.Na data de hoje, foi realizada uma reunião
entre a Direção Geral e Coordenadores Técnicos de Artes Visuais, Dança, Música, Teatro e
Programa Pronatec.
As questões apresentadas foram tratadas e alinhadas preliminarmente e compartilhadas.
Vale destacar que a reunião se deu de maneira remota, de forma minimizar, dentro do possível,
deslocamentos e possibilidade de contágio.
Resolução 001/2020 (será publicada no Diário Ocial Eletrônico de São Caetano do Sul
em 23 de março, segunda): O instrumento, que segue anexo a este comunicado, indica: Suspensão as atividades acadêmicas, - denição do horário de atendimento administrativo das
8h às 12h e autorização das atividades docentes remotas (à distância);
Resolução 002/2020 (será publicada no Diário Ocial Eletrônico de São Caetano do Sul
em 23 de março, segunda): O instrumento, que segue anexo a este comunicado, determina a
criação de um Comitê de Acompanhamento e Implementação de Providências, que orientará a
Gestão da Fundação das Artes na elaboração de instrumentos normativos para embasar as
adaptações administrativas e pedagógicas no período da pandemia;
Canal de comunicação: Criação de um canal para centralização de dúvidas, sugestões e
compartilhamento de boas práticas, de maneira que os trabalhos do Comitê contem com o apoio
da comunidade Fundação das Artes (professores, funcionários, alunos e familiares). Para tanto,
será utilizado o e-mail comite@fascs.com.br que já está operacional a partir desta data.
Realização de reuniões remotas (virtuais) por meio de plataformas especícas que
possibilitem o debate e diálogo entre os docentes, como forma de alinhamento de proposições e
esclarecimentos de dúvidas, bem como orientação e acolhimento. A Direção Geral tem utilizado
a ferramenta Jitsi Meetings, disponível gratuitamente na internet. O setor de Tecnologia da
Informação da Fundação das Artes elaborará um tutorial oferecendo as primeiras orientações
para uso da ferramenta, o qual será disponibilizado em breve.
Inicialmente, solicitamos aos professores que realizem reuniões setoriais e partir desse
diálogo, de acordo com as especicidades de cada turma/curso/linguagem, enviem dúvidas
relacionadas às resoluções, proposições aderentes à produção de conteúdo, Indicação de
referências, sugestão de atividades alternativas e/ou outras ações – conforme indicado na
Resolução 001/2020 e outros assuntos pertinentes.
Neste momento, indicamos especial atenção aos cuidados com a saúde e
recomendações dos órgãos gestores da área da saúde.
Acreditamos que, juntos, possamos superar as diculdades que se apresentam a todos nós.
Agradecemos a compreensão.
Ana Paula Demambro
Direção Geral

SÃO CAETANO DO SUL

