Administração Central
Gabinete - GDS

Comunicado GDS de 22 de dezembro de 2021.

Assunto: Retorno presencial das atividades acadêmicas a partir de fevereiro de
2022.

Prezados(as) Senhores(as) Diretores(as) de Fatec,
Considerando o estágio atual do quadro de imunização no Estado de São
Paulo no contexto da pandemia da COVID-19;
Considerando as medidas anunciadas pelo Governo do Estado destinadas
ao retorno das aulas, com presença obrigatória do corpo discente e das demais
atividades presenciais;
Respeitadas as normas de segurança e higiene dos protocolos sanitários, em
especial a utilização de álcool em gel e máscaras de proteção individual,
COMUNICAMOS que as aulas e as atividades acadêmicas das Fatecs deverão
retornar à regularidade presencial a partir de fevereiro de 2022.
Os (as) Senhores(as) Diretores(as) das Fatecs deverão comunicar suas
comunidades acadêmicas (docentes, discentes, técnicos administrativos e todos e
todas que atuam nas Unidades de Ensino) do retorno presencial das atividades a
partir do início do próximo semestre letivo em fevereiro de 2022.
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Àqueles que não puderem se reunir presencialmente para exercício das
atividades regulares dever-se-á aplicar as regras de afastamento previstas na
legislação ordinária, tais como afastamento por licença médica para os colaboradores
ou Regime de Exercícios Domiciliares previsto no Regulamento Geral de Graduação
das Fatecs para os alunos.
Ao ensejo das festas de final de ano aproveitamos para externar nossa
confiança no trabalho de toda a equipe fatecana que soube se conduzir nestes
conturbados tempos de pandemia, renovando nossa convicção na missão deste
Centro Paula Souza de promover a educação pública profissional e tecnológica
dentro de referências de excelência, visando o desenvolvimento tecnológico,
econômico e social do Estado de São Paulo.
Cordialmente,

Laura Laganá
Diretora Superintendente
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