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COMUNICADO GDS DE 05 DE AGOSTO DE 2021.  
 
Considerando o retorno presencial às aulas, conforme critérios definidos no 
Comunicado GDS de 08 de julho de 2021, e avaliando os recursos físicos e humanos 
distintos existentes nas Unidades de Ensino do Centro Paula Souza, Etecs e Fatecs, a fim 
de auxiliar a Direção das Unidades, bem como suas equipes de Coordenadores e 
Professores, informamos: 
 

CHIPS DE DADOS 
 
Independente do retorno dos docentes às aulas presenciais, orienta-se que os 
professores tenham acesso aos chips de celular para utilização, sempre que necessário, 
a fim de que os alunos que permanecem no remoto (sistema de rodízio) possam ter 
acesso a estes momentos. Portanto, é imprescindível o preenchimento de pesquisa 
encaminhada pela Cetec e Cesu com os quantitativos de docentes que precisam dessa 
tecnologia nas aulas presenciais com transmissão simultânea. 
 
Os chips que se encontram nas Unidades e que foram entregues no 1º. semestre de 
2021 pela TIM, ainda podem ser utilizados por alunos e docentes, caso a Unidade possua 
um saldo não disponibilizado até o momento. 
 
Datas de expiração dos chips: 
 
1º. Lote: 24/08/21; 
2º. Lote: 22/09/21. 
 

INTERNET 
 
A Administração Central do Centro Paula Souza, considerando que muitas Unidades 
possuem Intragov com velocidade inferior a 100 Mbps, solicitou ao órgão responsável 
autorização para a ampliação da velocidade para 100 Mbps para essas Etecs e Fatecs. 
 
 

INFRAESTRUTURA PARA AULAS HÍBRIDAS 
 
A equipe técnica da Administração Central do Centro Paula Souza elaborou uma relação 
de equipamentos (Kit) que serão adquiridos para todas as salas de aula e laboratórios 
das Etecs e Fatecs, composto por desktop, câmera de vídeo, microfone e TV de 65 
polegadas. Este kit será disponibilizado a partir dos processos licitatórios e da 
necessidade das Unidades. 
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Até que os equipamentos (Kit) sejam disponibilizados, as Unidades que possuem 
internet disponível nas salas de aula e laboratórios (cabeada ou Wi-Fi) e queiram buscar 
informações técnicas para transmissão simultânea, podem consultar o Guia Virtual de 
Orientação como uma referência. Esse guia foi construído a partir de experiências bem-
sucedidas em algumas Unidades do Centro Paula Souza. Seguem o link e a senha de 
acesso: 
 
https://urh.cps.sp.gov.br/guia-virtual-de-orientacao-para-realizacao-de-aulas-com-
transmissao-simultanea/ 
 
Senha: Hibrido@CPS2021 
 
As escolas que não possuem internet nas salas de aula deverão oferecer os chips aos 
professores para que possam viabilizar a transmissão simultânea de suas aulas para os 
alunos que permanecerão em atividades remotas. 
 
A Unidade de Gestão Administrativa e Financeira - UGAF, por meio dos Coordenadores 
dos Núcleos Regionais, tem orientado as Unidades para aquisição pelo adiantamento 
destinado à DMPP de materiais e insumos que poderão auxiliar na montagem dos 
ambientes, conforme Comunicado Ugaf Retomada - 2 de Agosto. 
 
O Centro Paula Souza sempre prezou pela excelência de seus cursos, o que reforça a 
necessidade de Professores, Coordenadores e Diretores em manter a qualidade de suas 
aulas. O esforço para que isso aconteça é indubitavelmente notório em todos que se 
envolvem neste processo de retomada. Possibilitar que nossos alunos retornem e 
resgatem aquilo que perderam nas aulas, durante a pandemia, é algo que nos cobre de 
alegria e esperança de que muito em breve voltaremos à normalidade. 
 

Contamos mais uma vez com a compreensão e colaboração de todos. 

Atenciosamente, 

 
 
 
LAURA LAGANÁ 
Diretora Superintendente 
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