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São Paulo, 22 de dezembro de 2020. 

 

COMUNICADO CORONAVÍRUS – 11 

 

Considerando que o Decreto nº 64.862, de 13 de março de 2020, determinou a 

suspensão das aulas no âmbito do Centro Paula Souza como medida temporária e 

emergencial de prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus); 

Considerando o que dispõe a Deliberação CEE nº 177, de 18 de março de 2020, quanto 

à reorganização dos calendários escolares frente ao surto global do Coronavírus, 

devendo “assegurar que os objetivos educacionais de ensino e aprendizagem previstos 

nos planos de cada escola, para cada uma das séries (anos, módulos, etapas ou ciclos), 

sejam alcançados até o final do ano letivo”;  

Considerando, ainda, que referida Deliberação CEE reforça que “as atividades 

escolares não se resumem ao espaço de uma sala de aula”, podendo as instituições de 

ensino adotar “formas de realização de atividades escolares não presenciais”; 

Considerando que o Decreto n. 65.320, de 30 de novembro de 2020 estendeu a medida 

de quarentena instituída pelo Decreto n. 64.881, de 22-03-2020;  

Considerando a Portaria Cetec nº 1884, de 04 de  maio de 2020 que regulamenta os 

procedimentos e critérios de atribuição de aulas nas Escolas Técnicas Estaduais do 

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, nas condições que especifica, 

para atendimento à excepcional demanda decorrente do surto global do COVID-19;  

Considerando a Deliberação CEETEPS nº 48/2018 consolidada pela Deliberação 

CEETEPS nº 52/2019, que estabelece normativas de ampliação de aula para os 

procedimentos e critérios de atribuição de aulas nas Faculdades de Tecnologia do 

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza; 

Considerando a quantidade de consultas das Unidades de Ensino quanto aos 

procedimentos a serem adotados em relação às aulas disponíveis no Quadro de Aulas 

das Etecs e das Fatecs para 2021; 

Considerando o término da suspensão dos Processos Seletivos Simplificados das Etecs 

e Fatecs que possibilitou às Unidades de Ensino dar andamento aos certames em curso, 

com os respectivos encaminhamentos de solicitações de publicações de editais junto ao 

Sistema de Gerenciamento e Execução de Certames Públicos; 

Abaixo algumas orientações com a finalidade de auxiliar a Direção das Unidades de 

Ensino no cumprimento dos currículos e atribuição dos componentes curriculares e das 

disciplinas sem docente, na seguinte ordem de providências: 

• Caberá ao Diretor de Etec: 

• identificar projetos com HAE que não podem ser desenvolvidos remotamente 

e solicitar à Cetec HAE a cessação do projeto, excetuando-se as atividades 

essenciais a serem desenvolvidas presencialmente na Etec; 
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• divulgar e atribuir as aulas livres ou em substituição que se encontram sem 

professor, em conformidade com a Portaria Cetec nº 1884, de 04 de maio de 

2020; 

 

• verificar junto a Unidade de Recursos Humanos, a possibilidade de 

aproveitamento de candidatos remanescentes dos Processos Seletivos 

Simplificados de sua Unidade de Ensino, bem como de outras Etecs, por meio 

do Sistema de Gerenciamento e Execução de Certames Públicos; 

 

• na ausência de docente habilitado, verificar a possibilidade de solicitação de 

Autorização para Lecionar no Sistema Integrado de Gestão – URH, conforme 

orientações da área de Gestão de Pessoal do Grupo de Supervisão 

Educacional – GSE/Gepes; 

 

• identificar os docentes afastados para projetos com HAE, sem substituto 

habilitado e verificar a possibilidade dos titulares retornarem para as aulas às 

quais estão afastados, conciliando HAE e hora-aula, respeitando o limite a que 

alude o parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar nº 1.044, de 13 de 

maio de 2008; 

 

• identificar os docentes afastados para projetos com HAE, sem substituto 

habilitado e verificar a possibilidade dos titulares retornarem para as aulas às 

quais estão afastados, reduzindo HAE e mantendo a hora-aula, respeitando o 

limite a que alude o parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar nº 

1.044, de 13 de maio de 2008. Caso haja necessidade de redução de HAE, 

orientamos entrar em contato com a Cetec HAE; 

 

• esgotadas as providências anteriormente elencadas, solicitar o pagamento 

em caráter excepcional acima das 200 horas mensais, nos moldes do 

Comunicado 16/2020 da Unidade de Recursos Humanos, bem como 

providenciar a abertura de Processo Seletivo Simplificado, conforme os novos 

procedimentos online a serem expedidos oportunamente. 

 

• Caberá ao Diretor de Fatec: 

 

• Oferecer, por meio de editais internos e externos, as disciplinas sem 

docentes (disciplinas livres e disciplinas em substituição) para 2021/1, 

conforme normas estabelecidas de ampliação de aulas, bem como 

procedimentos específicos para as atribuições neste período, segundo 

Instrução-Cesu, classificando os docentes cuja atribuição não exceda a 200 

horas;  

• Verificar junto a Unidade de Recursos Humanos a possibilidade de 
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aproveitamento de candidatos remanescentes dos Processos Seletivos 

Simplificados (PSS) de sua Unidade de Ensino, bem como de outras Fatecs, 

por meio do Sistema de Gerenciamento e Execução de Certames Públicos; 

 

• Após, adotados todos os procedimentos acima descritos, e na hipótese de 

ainda não dispor de docente para ministração de aulas, providenciar a 

abertura de Processo Seletivo Simplificado, conforme os novos procedimentos 

online a serem expedidos oportunamente; 

 

• Identificar a possibilidade do Chefe de Departamento/Coordenador de Curso 

reduzir as HAEs e assumir as disciplinas de sua titularidade ou ter atribuição 

de aulas conforme normas estabelecidas de ampliação de aulas;  

• Identificar os docentes afastados para projetos de HAE, sem substituto no 

momento, e verificar a possibilidade dos titulares retornarem para as aulas das 

quais estão afastados, reduzindo HAE e mantendo a hora-aula, respeitando os 

termos da legislação vigente; 

• Identificar na matriz curricular as disciplinas do próximo semestre com 

docentes disponíveis e propor antecipação, permitindo a formação de nova 

turma para que os alunos não fiquem sem aula. Para tal providencia solicitar 

prévia autorização da CESU, por meio do preenchimento do formulário 

disponível no link 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xWS-

6vVodkqDAZV3pnnkSXoSA-

5QwTJDnjpDbHQGbb9UMElaTUtPOTZTQllFNlk4UFhHQU5XTEJFVi4u 

• Esgotadas as providências anteriormente elencadas, oferecer, por meio de 

editais internos e externos, com excepcionalidades (atribuição acima das 200 

horas e/ou aos docentes geograficamente distantes) as disciplinas sem 

docentes (disciplinas livres e disciplinas em substituição) para 2021/1, 

conforme normas estabelecidas de ampliação de aulas, bem como 

procedimentos específicos para as atribuições neste período, segundo 

Instrução-Cesu.  

 

Registre-se que: 

• para o pagamento em caráter excepcional acima das 200 horas mensais, o 

Diretor deverá encaminhar Memorando e cópia de Editais expedidos para a 

Cesu com a respectiva solicitação de validação de pagamento fundamentada; 

e 

• a excepcionalidade de pagamento acima das 200 horas mensais, na forma 

do Comunicado 16/2020 – URH, não se aplica aos Chefes de Departamentos, 
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Coordenadores de Curso e, tampouco, docentes em Regime de Jornada 

Integral – RJI. 

Buscando ainda a regular organização do semestre vindouro e, nestes termos, 

mitigando prejuízo discente, caberá à Unidade de Ensino também: 

• Identificar as disciplinas que estão atribuídas aos docentes admitidos por 

Processo Seletivo Simplificado, e que terão seus contratos vencidos antes do 

término do primeiro semestre letivo de 2021, realizando cronogramas de 

ministração de aulas, antecipando seu oferecimento aos alunos, de forma a 

concluírem os conteúdos antes do término do contrato de trabalho. Na 

hipótese do cronograma significar pagamento acima das 200 horas mensais, 

este deverá ser aprovado previamente pela CESU/GDS, para posterior 

encaminhamento para URH, visando o lançamento em folha de pagamento. 

• Os docentes que tiveram atribuição de aulas/disciplinas acima das 200 

horas, mediante Editais no ano de 2020 poderão ter prorrogação para 2021/1 

a critério da Unidade de Ensino, por mais um semestre. 

 

Atenciosamente, 

 

Profª Laura Laganá 

Diretora Superintendente 

 

 


