
 
_________________________________________________________________________ 

Administração Central 
Unidade do Ensino Superior de Graduação 

___________________________________________________________________________________________ 

www.cps.sp.gov.br 

Rua dos Andradas, 140  •  Santa Ifigênia  •  01208-000  •  São Paulo  •  SP  •  Tel.: (11) 3324.3300 
 

 

São Paulo, 11 de fevereiro de 2021 

 

Memorando Circular nº 08/2021 
Assunto: Orientações sobre o Calendário Acadêmico das Fatecs com relação ao ponto facultativo 
do período de Carnaval no ano 2021 
 
Prezado(a)s Diretore(a)s 
 

Considerando o calendário acadêmico aprovado pelo comitê de diretores em 08/12/2020 
em que o período de 13 a 17/02 constava como emenda de feriado de Carnaval e;  

Considerando o pronunciamento verbal do governador do Estado de São Paulo, Sr. João 
Dória, que decidiu não conceder ponto facultativo nos dias de carnaval em todo Estado e; 

Considerando que até o presente momento não houve publicação de Decreto Estadual 
ou outra comunicação por escrito do chefe do Poder Executivo sobre o certame, esta CESU passa 
se manifestar após consulta para URH com vistas a orientar as Fatecs: 

 
Cumpre-nos informar que o período anteriormente previsto como ponto facultativo de 

Carnaval, deverá constar como dia letivo, mantendo as atividades acadêmicas e administrativas 
das Fatecs, portanto havendo aulas no período supracitado, salvo publicação vindoura de 
Decreto Estadual em sentido diverso. 

 
As Fatecs deverão verificar a existência de Decretos Municipais existentes nos municípios 

que estão localizadas, verificando os seguintes pontos de atenção para adoção ou não de 
manutenção de expediente no referido período: 

1. quanto ao expediente administrativo, as Unidades devem acompanhar diretrizes do 
Estado e não diretrizes Municipais, caso o município decretar ponto facultativo, fica 
suspenso o expediente somente nas repartições públicas municipais, ou seja, as 
Fatecs deverão funcionar regularmente.  

2. Caso o município decretar feriado ou já possuir decreto de feriado (aniversário da 
cidade, Santo(a) Padroeiro(a) da Cidade etc.), as Fatecs poderão acompanhar o 
referido decreto de âmbito municipal, suspendendo suas atividades 
acadêmicas(aulas) e administrativas, mantendo o calendário. 

 
Cumpre-nos informar que o Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA) será 

parametrizado em acordo com os termos supramencionados. 
 
Permanecemos a disposição para dirimir quaisquer dúvidas que se fizerem necessárias. 
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