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DIRETORIA ESCOLA PAULISTA DE ENFERMAGEM - SÃO PAULO

O�cio-Circular nº 1/2023/DIRETORIA ESCOLA PAULISTA DE ENFERMAGEM - SÃO PAULO

São Paulo, 09 de março de 2023.

ESCOLA PAULISTA DE ENFERMAGEM 
Universidade Federal de São Paulo

  

Assunto: Apoio do serviço de Tecnologia da Informação - EPE para a realização de eventos.

  

Prezados Senhores,

 

 

A Diretoria da Escola Paulista de Enfermagem informa os procedimentos para solicitação de apoio do serviço de Tecnologia da
Informação - EPE para a realização de eventos da Unidade Universitária.

 

A Coordenação do Serviço de Tecnologia da Informação (TI) da EPE é exercida pela Enfa. Cibelli Rizzo Cohrs, em a�vidade 100%
presencial;

 

O servidor Raphael Leandro Soldi exerce a função de Técnico em TI-EPE, em a�vidade 100% presencial;

 

As solicitações de apoio para a�vidades estritamente técnicas de TI à eventos da EPE devem ser realizadas, oficialmente (por
meio de o�cio/SEI ou e-mail: soldi.raphael@unifesp.br), com antecedência mínima de 10 dias que antecedem a data de início do evento;

Informações imprescindíveis para efe�vação dos pedidos de serviços de TI-EPE:

- Nome do evento;

- Nome do Responsável pelo evento;

- Nome do secretário ou apoio administra�vo do evento;

- Data e horário do evento;

- Local de realização do evento;

- Recursos Tecnológicos a serem u�lizados no evento;

- Evento presencial ou online.

 

A realização de a�vidades de apoio administra�vo à eventos não cabem ao serviço da TI-EPE, portanto, é necessário estabelecer
o servidor que realizará as a�vidades administra�vas relacionadas ao evento.

 

Os Anfiteatros e Salas de Reuniões da EPE não possibilitam a realização de eventos híbridos, devido a carência de equipamento
próprio.

 

Para a realização de eventos online: exceto para aqueles setores/eventos que já possuem a contratação de plataformas como o
Google Workspace (Google Meet) ou Zoom, não é possível realizar a gravação, uma vez que a Unifesp restringiu os acessos de gravação ao
Google Meet.

 

Os procedimentos e prazos acima informados ficam estabelecidos a par�r da presente data.

 

A�.

 

Prof. Dr. Alexandre Paze�o Balsanelli

Diretor da Escola Paulista de Enfermagem

 

 

https://sei.unifesp.br/sei/soldi.raphael@unifesp.br
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Documento assinado eletronicamente por Alexandre Paze�o Balsanelli, Diretor(a), em 09/03/2023, às 08:12, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço: "h�ps://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador 1519352 e o código CRC D7013448.

Rua Napoleão de Barros 754 1º Andar - Bairro Vila Clemen�no - São Paulo - SP CEP 04024-002 - h�p://www.unifesp.br

 

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23089.123798/2020-91 SEI nº 1519352

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

