Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Escola Paulista de Contas Públicas

Semear ODS:
A superação dos efeitos da Covid-19
LIVE pelo canal da EPCP no YouTube:
streaming.tce.sp.gov.br/lives

Haverá emissão de certificado aos participantes.
(mais informações no fim desta programação)

Público-alvo: Servidores
acadêmicos e cidadãos
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Data: 02/12/2021
Horário das 14h00 às 17h00

ABERTURA
CRISTIANA DE CASTRO MORAES
Presidente do TCESP
PALESTRAS
● O impacto da Covid-19 na educação: o antes e o depois da pandemia
DANIEL DE BONIS
Diretor de Políticas Educacionais na Fundação Lemann
● Saúde Pública e Cidades Sustentáveis – lições da pandemia
PAULO SALDIVA
Médico Patologista e Professor Titular do Departamento de Patologia da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP)
● O planejamento público pós-Covid-19
FERNANDO COELHO
Professor Doutor de Administração Pública da Escola de Artes, Ciências e
Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH-USP)
Cerimônia de premiação dos vencedores do “Prêmio TCESP-ODS”, voltado
a identificar boas práticas no combate à pandemia de Covid-19

OBJETIVO
Exposições sobre o uso da Agenda 2030 para a superação das crises
desencadeadas pela pandemia de Covid-19.
Lançamento do Painel ODS
Premiação dos vencedores do Prêmio TCESP-ODS, de boas práticas para
enfrentamento da pandemia.
EMISSÃO DE CERTIFICADO
Para emitir o certificado de participação é necessário ter cadastro no Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA) da Escola Paulista de Contas Públicas e acessar
a página do curso.
Curso
no
AVA:
https://ead.tce.sp.gov.br/moodle/course/view.php?id=502
Instruções para o cadastro: https://bit.ly/3wm2o8s
No fim da transmissão será disponibilizado um formulário de avaliação no AVA,
que deverá ser obrigatoriamente preenchido para liberar o certificado de
participação correspondente à live avaliada. Esse formulário ficará disponível
apenas por 24 horas contadas a partir do horário previsto para o término da live.
Demais orientações para a emissão do certificado serão disponibilizadas no chat
da live no canal da EPCP no YouTube
Caso não tenha interesse em receber o certificado, basta acessar o seguinte link
para assistir à live: http://streaming.tce.sp.gov.br/lives/

