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FAHESP/IESVAP 

AFYA EDUCACIONAL  

NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E ACADÊMICA- NITA 
  

 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020 
 

 O Núcleo de Inovação Tecnológica e Acadêmica-NITA informa a todas as subcoordenações a programação das 

atividades para o ano de 2020.      . 

 Durante a execução deste cronograma os discentes contarão sempre com o apoio direto dos coordenadores (Professor) de 

cada subcoordenação.  Os alunos contribuirão nas atividades diárias, semanais e mensais, nos horários previamente disponibilizados 

pelos mesmos,de modo a não interferir ou prejudicar o cronograma  e o rendimento nas disciplinas do período letivo em curso. 

 As atividades do NITA serão orientadas, acompanhadas e monitoradas pelo(a) professor(a) coordenador (a) de cada 

subcoordenação e /ou pelos coordenadores do NITA. 

 É de responsabilidade do docente (coordenador) de cada subcoordenação orientar, estimular e acompanhar as atividades 

ligadas aos integrantes de cada subcoordenação. Controlar junto a Secretaria Estratégica,  a frequência das atividades e solicitar que os 

alunos assinem a ata de cada reunião. 

 

Data inicial  Atividade Setor Periodicida

de/termino 

Status da 

atividade 

OBS 

Fevereiro 

14/02/2020 

Posse dos integrantes das Subcoordenações 

e Secretaria Estratégica 

Todos Pontual 

14/02/2010 

Finalizado 

14/04/2020 

- 

14/02/2020 Auxílio aos discentes no processo de cadastro Sub. Aca. Diária Andamento 

 

O discente passa previamente por 
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e uso da plataforma UpToDate Sub. Cien (FC) capacitação sob a Coordenação do 

NITA na plataforma. 

 

14/02/2020 

Atendimento de 

discente/professores/colaboradores para 

auxiliar na elaboração de projetos externo ao 

NITA (Ex: IC, TCC, Ligas,etc)  

Todos Diária 

(FC) 

Andamento 

 

Conforme a linha do projeto, a 

Secretaria Estratégica agendará 

uma reunião do solicitante com a 

subcoordenação específica 

(professor coordenador ). 

14/02/2020 Ajustes de projetos externo ao NITA (Ex: IC, 

TCC, Ligas etc) e submissão a COPPEXI 

Coordenação Diária 

(FC) 

Andamento - 

14/02/2020 Auxiliar na execução dos projetos do NITA/ e 

projetos de colaboração (Ex: TCC, Ligas 

acadêmicas, etc). 

Todos Diária 

(FC) 

Andamento - Verificar com o coordenador (a) de 

cada Subcoordenação e com a 

Secretaria estratégica de que forma 

pode contribuir. 

14/04/2020 Auxliar na prospecção, e no desenvolvimento 

de produtos e processos tecnológicos, bem 

como da proteção intelectual das inovações 

produzidas na FAESP/IESVAP. 

Sub. Tec Diária 

(FC) 

Andamento 

 

- Verificar com o coordenador (a) da 

Subcoordenação.  

14/02/2020 Desenvolver inovações na área de games, 

aplicativos, cartilhas, manuais, Hq etc (Versão 

eletrônica); 

Sub.Tec Diária 

(FC) 

Andamento 

14/12/2020 

- Verificar com o coordenador (a) da 

Subcoordenação. 

14/02/2020 Auxliar no processo de editoração e proteção 

das inovações acadêmicas produzidas na 

Sub.Acad Diária 

(FC) 

Andamento 

 

- Verificar com o coordenador (a) da 

Subcoordenação. 
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FAESP/IESVAP: Fazer ajustes necessários e 

encaminhar as obras para diagramação, 

correção gramatical/ortográfica e solicitação 

de DOI, ISSN e ISBN etc. 

14/02/2020 No inicio de cada período providenciar junto 

ao setor de comunicação e marketing a 

elaboração do QRCode do Manual do aluno 

atualizado; 

Sub.Acad Pontual 

28/02/2020 

Solicitar 

novamente  

- Verificar com o coordenador (a) da 

Subcoordenação. 

14/02/2020 Participar do planejamento e execução de 

eventos acadêmicos/científicos/artisticos, 

culturais: congressos, simpósios, jornadas, 

roda de conversa, mesas redondas e 

webmeetings. 

Sub, Acad 

Sub. Cien. 

Sub. Art./ 

Todos 

Pontual 

(FC) 

Andamento - Verificar com o coordenador (a) da 

Subcoordenação e com A Secretaria 

Estratégica de que forma pode 

contribuir.  

 

Março 

20/03/2020 

Produção de conteúdo e postagem no 

instagram das subcordenações 

Todos Semanal 

(FC) 

Andamento - Verificar com o coordenador (a) da 

Subcoordenação. 

Abril 

06/05/2020 

 

Elaboração de projeto inovador ,relacionado a 

área de cada Subcoordenação a ser 

executado e desenvolvido durante o período 

de vigência de atividade. 

Todos Pontual 

07/06/2020 

 

Iniciar - Com a orientação dos 

coordenadores de cada 

Subcoordenação. 

- Esse tempo pode ser modificado 

pelo coordenador da 

Subcoordenação, desde que não 

ultrapasse o período de execução  

do projeto. 
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Maio 

07/06/2020 

Enviar para a Coordenação do NITA, a 1ª 

versão do projeto inovador das 

Subcoordenações. 

Todos Pontual 

07/06/2020 

Iniciar - Com a orientação dos 

coordenadores de cada 

Subcoordenação. 

 

08/06/2020 

 

 

Ajustes e submissão dos projetos inovadores 

das subcoordenações para a COPPEXI 

Coordenação Pontual 

(FC) 

09/06/2020 

Iniciar - 

Junho 

10/06/2020 

Implementação/execução dos projetos 

inovadores de cada Subcoordenação. 

Todos Pontual 

14/12/2020 

Iniciar - Com a orientação dos 

coordenadores de cada 

Subcoordenação. 

- Esse tempo pode ser modificado 

pelo coordenador da 

Subcoordenação, desde que não 

ultrapasse o período limite de 

execução  do projeto. 

08/06/2020 Elaboração de pelo menos um artigo com 

tema relacionado a área de atuação de cada 

Subcoordenação. 

Todos 14/11/2020 Iniciar -O professor coordenador de cada 

Subcoordenação juntamente com os 

integrantes de cada 

Subcoordenação definirão os prazos 

para cada etapa de elaboração. 

Junho 

 

Auxiliar na execução do programa institucional 

do NITA: Café Tecnológico (COFFEE-TEC).  

Todos Mensal 

(RDMP) 

 

Iniciar - Verificar com o coordenador (a) da 

Subcoordenação e com A Secretaria 

Estratégica de que forma pode 
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14/12/2020 
1ª sexta do 

mês 

contribuir, obedecendo o 

 cronograma do COFFEE-TEC. 

Junho 

 

Auxiliar na execução do Programa institucional 

do Clube do Livro, uma parceria do NITA, Liga 

de Espiritualidade em Saúde e Biblioteca do 

IESVAP. 

Sec. Art./ Mensal 

(RDMP) 

 
14/12/2020 
 

Última 
sexta-feira 

do mês 

Andamento - Verificar com o coordenador (a) da 

Subcoordenação e com A Secretária 

Estratégica de que forma pode 

contribuir.  

- Obedecer as datas constante no 

cronograma do Clube do Livro. 

Junho Auxiliar no planejamento, execução e  

participação das oficinas de games 

eletronicos/fisícos.,etc. 

Sub. Tec/ 

Todas 

Pontual 

(RDMP) 

Iniciar - Verificar com o coordenador (a) da 

Subcoordenação e com A Secretaria 

Estratégica de que forma pode 

contribuir.  

 

 

Agosto 

 

Auxiliar no planejamento, execução e 

participação da oficina de App. 

 

Sub. Tec/ 

Todas 

 

Pontual 

(RDMP) 

Iniciar - Verificar com o coordenador (a) da 

Subcoordenação e com A Secretaria 

Estratégica de que forma pode 

contribuir.  

 

Setembro Auxiliar no planejamento, execução e 

participação da oficina de metanálise. 

Sub. Cie./ 

Todos 

Pontual 

(RDMP) 

Iniciar - Verificar com o coordenador (a) da 

subcoordenação e com a Secretaria 

Estratégica de que forma pode 

contribuir.  
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Outubro Auxiliar no planejamento, execução e 

participação da oficina de Realidade 

Aumentada Aplicadas ao Ensino de Medicina 

e Direito da FAHESP/IESVAP. 

Sub. Tec/ 

Todas 

Pontual 

(RDMP) 

Iniciar - Verificar com o coordenador (a) da 

subcoordenação e com a Secretaria 

Estratégica de que forma pode 

contribuir.  

 

Novembro

15/11/2020 

Enviar para a Coordenação do NITA, a 1ª 

versão do artigo, abordando tema relacionado 

a área de atuação de cada Subcoordenação,  

Todos Pontual 

15/11/2020 

Iniciar Prazos de realização das etapas de 

elaboração do artigo a ser definido 

com o coordenador de cada 

Subcoordenação. 

18/11/2020 Fazer os ajustes solicitados e formatação do 

artigo com base nas normas do periódico 

selecionado, e reenviar à Coordenação do 

NITA. 

Todos Pontual 

05/12/2020 

Iniciar - Selecionar, escolher o péríódico 

juntamente com o coordenador da 

Subcoordenação. 

25/11/2020 Entregar a Coordenação do NITA, os 

relátorios das atividades e projeto inovador 

realizados por cada Subcoordenação. 

Todos Pontual 

25/11/2020 

Iniciar  

- RDMP: Rever data na modalidade presencial (Sem datas pré-fixadas para iniciar) 

- FC: Fluxo contínuo 

- Pontual: Com data fixada 

 

Aproveitamos para reiterar que, as atividades do NITA deverão ser realizadas no período que não interfira nas atividades das disciplinas 

regulares do curso, ressaltando também que em tempo de isolamento social não podemos esquecer da nossa saúde física e mental e o horário de 

descanso para refazimento. 
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Agradecemos a compreensão de todos, não esquecendo do nosso sentimento de equipe para que o NITA possa continuar crescendo e 

multiplicando os frutos da criatividade e da inovação, fortalecendo a nossa FAHESP/IESVAP. 

 

 Atenciosamente; 

 

                

Maria Goreth Pearce 

Coordenação do NITA 

 

Joilson Ramos de Jesus 

Coordenação do NITA 
 


