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Memorando Circular Cesu nº 29/2020 

 

Assunto: Orientação sobre entrega de médias finais do 1º semestre de 2020. 
 
Prezados(as) Diretores(as) de Fatecs, 

 
O Coordenador Técnico da Unidade do Ensino Superior de Graduação, no uso de suas 

atribuições legais, com fundamento no art. 35, II, da Deliberação Ceeteps nº 03, de 30 de maio de 
2008, vem por meio deste Memorando orientar os (as) Diretores(as) de Fatecs quanto a entrega de 
dos resultados das avalições do aproveitamento escolar pelos docentes das Fatecs. 

 
Nos termos do art. 55, IV do Regimento das Faculdades de Tecnologia do Centro Estadual de 

Educação Tecnológica Paula Souza, aprovado pela Deliberação Ceeteps nº 31, de 27 de maio de 2016, 
que dispõe, in verbis:  

 
Artigo 55 - São atribuições do docente: 
IV - Entregar à Secretaria os resultados das avaliações do 
aproveitamento escolar nos prazos fixados, após devida inserção 
desses resultados no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica - SIGA;  

 
O calendário acadêmico do primeiro semestre letivo de 2020 estabelece como prazo final 

para entrega de médias finais o dia 20 de julho de 2020, neste sentido, esta CESU orienta as Fatecs que 
após a inserção no SIGA solicitem aos docentes que entreguem os documentos de fechamento de 
semestre composto pelas médias e frequência para as Secretarias Acadêmicas das Fatecs em PDF até 
o dia 20/07 para computar a entrega. Posteriormente os docentes deverão ser orientados a entregar 
o referido documento impresso e assinado na primeira semana do retorno às atividades presenciais 
regulares na Fatec.  

 
Sendo o que cumpria informar, aproveitamos o ensejo para elevar votos de estima e apreço, 

desejando saúde a todos os nossos colaboradores e alunos. 
 
Cordialmente, 

 
 
 
 
 

São Paulo, 15 de julho de 2020. 
 

Rafael Ferreira Alves 
Coordenador Técnico 

Unidade do Ensino Superior de Graduação – CESU 


