
ELPI DA SEDU REALIZA O DIA DA INOVAÇÃO EAD 
Experiência de fomento à inovação dentro da Secretaria de Estado da Educação no 

contexto de pandemia 

O recente cenário de relações de trabalho estabelecido em decorrência da pandemia 

do Novo Coronavírus (COVID-19), com o revezamento de servidores nos órgãos 

públicos e o trabalho remoto, fez com que o Escritório Local de Processos e Inovação 

da Secretaria de Estado da Educação (ELPI-Sedu) lançasse um novo olhar sobre as 

necessidades de adaptação que os servidores estão tendo de lidar no seu dia-a-dia. 

Assim, com o propósito de fomentar a inovação dentro da Secretaria de Estado da 

Educação (Sedu), aliado a necessidade de proporcionar aos servidores administrativos 

e professores da rede pública estadual de ensino a utilização de ferramentas 

tecnológicas que auxiliem nas atividades administrativas, bem como as atividades 

escolares, o ELPI-Sedu iniciou o projeto Dia da Inovação EaD, uma adaptação ao 

projeto Dia da Inovação que era realizado mensalmente e de forma presencial na Sedu 

Central. 

O Dia da Inovação EaD acontece de forma remota e tem como proposta apresentar 

funcionalidades das ferramentas Microsoft Office 365 e Google for Education já 

disponíveis aos servidores administrativos, professores e alunos da rede. Além disso, 

oportuniza o apoio à implementação do e-Docs, por meio das oficinas, sendo suporte 

e disseminando o uso do sistema no contexto das atividades da Sedu. 

O projeto foi viabilizado pela equipe ELPI-Sedu que buscou adaptar da melhor forma 

as oficinas para o ambiente online. Foram elaborados manuais para auxílio ao servidor 

sobre as oficinas, orientação detalhada sobre como ingressar nas chamadas online e 

quais seriam os aplicativos de comunicação utilizados. 

Mas, claro, o projeto não seria possível de ser realizado sem que houvesse uma grande 

adesão por parte dos servidores. O levantamento de demanda realizado no mês de 

junho/20, contabilizou próximo de 300 servidores interessados em participar do Dia da 

Inovação EaD, demonstrando o enorme interesse nas oficinas a serem ofertadas.  

Com esse grande sucesso, as oficinas que, à princípio, aconteceriam uma vez por mês, 

passaram a ter um calendário de ofertas quinzenal com quatro (4) turmas por dia, para 

que assim fosse possível alcançar o máximo de pessoas interessadas. 

No último dia 08/07, foi iniciado o Dia da Inovação EaD com a participação de 

servidores da Sede da Secretaria, das Superintendências Regionais de Educação (SREs) 

e das unidades escolares (Figura 1). Nesse dia, foram abordadas as ferramentas do 

Google for Education e as funcionalidades do e-Docs, com duas turmas para cada um 

dos temas. 



  

  
Figura 1. Fotos do 1º Dia da Inovação EaD ocorrido no dia 08/07/2020 (Fonte: ELPI-Sedu). 

As vagas disponibilizadas para o 2º Dia da Inovação EaD (22/07) foram preenchidas já 

no segundo dia de abertura das inscrições, sendo ofertadas oficinas de Google for 

Education e e-Docs. O próximo a ser realizado será no dia 05/08, abordando as 

ferramentas do Microsoft Office Forms e One Drive. O calendário para o Dia da Inovação 

EaD já está elaborado até dezembro de 2020. 

Totalizando as oficinas realizadas presencialmente e online, o ELPI-Sedu já 

proporcionou a capacitação de mais de 160 servidores.  

 

 

 


