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Administração Central 
Unidade do Ensino Superior de Graduação 

 
São Paulo, 25 de junho de 2021.  

 
Memorando Circular nº: 41/2021 – CESU  
 
Assunto: Orientações sobre as atualizações de carga horaria para o 2º sem de 2021. 
 
 
Prezados Diretores,  
                

Considerando a expedição do Comunicado Coronavírus – n. 12, de 21 de junho de 2021, pela 
Profª. Laura Laganá às Unidades de Ensino do CEETEPS;  
            
     Considerando a necessidade de procedimentos e critérios excepcionais para a alteração de carga 
horária de docente no segundo semestre de 2021, em atendimento à Deliberação Ceeteps n. 48, de 13-
12-2018, com texto alterado pela Deliberação n. 52 de 09-05- 2019 - Consolidada em 09-05-2019, bem 
como Comunicado Coronavírus n. 12/2021 – GDS;  
               

 Considerando os trabalhos desta Coordenadoria Técnica atinentes a contribuir com a melhoria 
contínua da gestão de processos nas Fatecs do CEETEPS;  
                

A Unidade do Ensino Superior de Graduação – CESU, por meio deste Memorando Circular 
encaminha anexa a Instrução CESU - 09/2021, que será publicada no D.O.E.:  

 
- Dispõe sobre procedimentos e critérios excepcionais para a alteração de carga horária de 

docente no segundo semestre de 2021; e  
 
- Orienta as Unidades de Ensino que, por suas Diretorias de Serviços Administrativos, passem a 

utilizar o endereço eletrônico fXXXeditais@cps.sp.gov.br, conforme dispõe a Instrução CESU-9/2021 e 
anexos, para a prática dos atos administrativos relativos à alteração de carga horária docente.  
             

   Informamos, por oportuno, que as Direções das Unidades de Ensino receberão mensagem 
eletrônica (e-mail) da área de TI do CEETEPS informando o login (fXXXeditais@cps.sp.gov.br) e a senha do 
endereço eletrônico criado para cada uma das Fatecs. 
                

Contamos com a habitual colaboração de todos, reiterando votos de elevada estima e distinta 
consideração. 
 

 
Roberta Vicente de Carvalho 

Respondendo pela Diretoria do 
Departamento Acadêmico-Administrativo 

Unidade do Ensino Superior de Graduação – CESU 
 

 
 

Rafael Ferreira Alves 
Coordenador Técnico 

Unidade do Ensino Superior de Graduação – CESU 
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Assinado com senha por RAFAEL FERREIRA ALVES - Coordenador Técnico / CESU - 25/06/2021 às 19:12:52 e ROBERTA
VICENTE DE CARVALHO - Coordenador de Projeto / CESU/GAA - 25/06/2021 às 19:13:59.
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