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FATEC DE MOGI MIRIM “ARTHUR DE AZEVEDO” 

Comunicado Interno FATEC/Mogi Mirim – nº 05/2020 

Mogi Mirim, 01 de abril de 2020. 
  
  
ASSUNTO: RECESSO ESCOLAR – ATENDIMENTO EM REGIME DE TELETRABALHO – 
PROCEDIMENTOS CORONAVIRUS 

  
  

Prezados alunos da Fatec Mogi Mirim, 

 

RECESSO ESCOLAR 

Em conformidade com as determinações anunciadas pelo Governador João Dória, no último dia 19 
de março, em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, o Centro Paula Souza determinou 
que todos os cerca de 15 mil docentes estarão em recesso escolar no período de 23 de março até 
o dia 21 de abril. 

Dessa forma, as atividades de docência foram paralisadas, sendo os recessos de abril, julho e 
outubro de 2020 antecipados e concentrados em 30 dias contínuos, de 23 de março até 21 de abril 
e todas as atividades acadêmicas serão continuadas a partir do dia 22 de abril. 

Salientamos que todas as entregas de trabalhos previstas à partir do dia 23 de março serão 
reprogramadas entre docentes e alunos, após o dia 22 de abril. 

A Fatec MOGI MIRIM reforça que as aulas presenciais dos Cursos Superiores de Tecnologia foram 
suspensas desde o dia 16/03 até o dia 21/03 e estão em recesso no período de 23/03 até o dia 
21/04. As aulas do curso Novotec e AMS também foram suspensas a partir do dia 23/03 e deverão 
seguir o mesmo cronograma do ensino superior. 

ATENDIMENTO EM REGIME DE TELETRABALHO 

Informamos que nossos setores estarão trabalhando em regime de teletrabalho para 
desenvolvimento de todas as atividades possíveis. Caso necessitem de algo, por favor, entrar em 
contato através dos e-mails abaixo: 

Direção: Prof. André Giraldi – f163dir@cps.sp.gov.br 

         Nelma Valverde – nelma.valverde@fatec.sp.gov.br 

Secretaria Acadêmica: f163acad@cps.sp.gov.br  

Setor Administrativo – f163adm@cps.sp.gov.br 
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Coordenação CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas – cesar.bagnolo2@fatec.sp.gov.br 

Coordenação CST em Fabricação Mecânica - paulo.barbieri@fatec.sp.gov.br 

Coordenação CST em Mecatrônica Industrial - rogerio.lara01@fatec.sp.gov.br 

Coordenação CST em Projetos Mecânicos - christian.vieira@fatec.sp.gov.br 

 

BIBLIOTECA 

Os livros retirados em empréstimo na Biblioteca terão renovação automática até que sejam 
retomadas as atividades acadêmicas. 

 

ESTÁGIO - ATENÇÃO! 

Para entrega e retirada de documentação de estágio, o Prof. André Giraldi estará atendendo em 
horário diferenciado: 

• Terças-feiras – das 15h00 às 16h00 

• Quintas-feiras 10h30 às 11h30  

Porém, somente os alunos cujos documentos não podem aguardar o término da quarentena e, para 

serem atendidos, deverão encaminhar e-mail para f163dir@cps.sp.gov.br agendando o horário 

antecipadamente, para evitar aglomeração.  

A Fatec Mogi Mirim manterá toda a comunidade acadêmica informada sobre os próximos 
procedimentos. 

Essa é uma solução que encontramos para atendê-los, da melhor forma possível, porém, 
protegendo ao máximo nossos docentes, servidores e alunos. Peço que se cuidem e zelem pelas 
suas famílias. Vocês todos são fundamentais para superarmos esse momento. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Prof. Dr. André Luis Ferrari de Moura Giraldi 

                   Diretor  

Fatec de Mogi Mirim “Arthur de Azevedo” 
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