
A Folha Fatecana, mais novo jornal do DCE FATEC, com sua primeira

edição voltada para debater a retomada das aulas presenciais, surge pela

necessidade crescente da reorganização do movimento estudantil fatecano,

que vive uma luta para dar respostas ao período em que vivemos. 

O jornal, terá lançamento semanal e busca retomar o contato com a

comunidade fatecana, assumindo as tarefas de propagandear as novidades

da faculdade e do movimento estudantil, agitando os estudantes na

construção diária da nossa luta em defesa da Faculdade do Povo.

O Sindicato dos Trabalhadores do

CPS, já se posicionou sobre a volta

precipitada, convocando uma

greve sanitária, onde grevistas

permanecem ministrando aulas

online, mas recusam-se a retornar

para dentro das salas de aula. 

Também foram emitidas diversas

notas reforçando a posição do

sindicato, questionando a

capacidade da instituição em

prover todos os equipamentos de

proteção necessários e devidas

condições sanitárias para a

retomada segura das aulas.

Por fim, há também o

questionamento sobre a praticidade

e efetividade em organizar aulas

que serão ministradas online e

presenciais para diferentes parcelas

das turmas.

1• Para garantir as condições de permanência de todos os estudantes matriculados.

2• Pelo progresso estrutural, reconhecimento e valorização da Faculdade de Tecnologia do Estado

de São Paulo.

3• Pela valorização e desenvolvimento da profissão do Tecnólogo no Brasil.

4• Para garantir a integração entre os estudantes de todas FATECs, criando uma poderosa e unida

comunidade fatecana.

5• Pela vida e dignidade de todos os estudantes, professores e trabalhadores do Centro Paula Souza.

O Centro Paula Souza anunciou, no último dia 19, a retomada parcial das

aulas nas unidades da FATEC. 

A reabertura das faculdades para a retomada de aulas práticas presenciais

deve acontecer apenas nas regiões na zona amarela do Plano SP, ainda

segundo o CPS, a volta deve seguir uma série de protocolos de segurança,

que incluem a ocupação de apenas 35% das salas, a utilização de máscaras,

distância de 1,5 metros entre as carteiras e álcool em gel. 

A volta, apesar de optativa para os estudantes, não será optativa para

funcionários, incluindo encarregados da limpeza, professores, funcionários

das secretarias e demais membros da comunidade fatecana.
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Por que luta o DCE FATEC:

O CPS anuncia a volta às aulas presenciais



Sabemos da ansiedade de todos,

entendemos o anseio pela volta

da normalidade, pela volta das

aulas, das integrações, dos

reencontros com os amigos. 

Mas a comunidade fatecana

trabalhou muito duro para

chegarmos até aqui protegendo

vidas, professores e o próprio

Centro Paula Souza, se

empenharam na construção

pioneira de um modelo remoto

de aulas, que não é perfeito, mas

preserva vidas. 

O DCE e os estudantes lutaram

para abastecer o Estado e deram

grandes exemplos de

solidariedade. 

Não podemos ter caminhado

tanto para chegar até aqui e

simplesmente apoiarmos que

professores, funcionários e

alunos simplesmente coloquem

sua vida e sua saúde em risco.

Convocamos todos os estudantes

de todas as FATECs a

permanecerem em casa e

incentivarem o boicote às aulas

presenciais, convocamos os

professores e trabalhadores,

junto ao SINTEPS, a aderirem à

greve sanitária.

O DCE convoca a 

comunidade

Nos meses que vieram após o surgimento da COVID-19, o DCE FATEC se

empenhou, junto à toda a comunidade fatecana, para dar respostas aos

problemas que surgiram. 

Como a iniciativa do DCE em pedir ao Ministério Público a liberação de

celulares apreendidos pelas forças de segurança pública do Estado, para que

fossem entregues aos estudantes que não poderiam assistir às aulas por falta

de um equipamento eletrônico adequado, iniciativa que pode se tornar lei. 

Além da articulação do DCE que conseguiu mais de 100 mil reais em

insumos, para que os professores e alunos das FATECs construíssem mais

de 10 mil máscaras e toneladas de álcool em gel que ajudaram a abastecer as

linhas de frente na luta contra a pandemia.

Máscaras produzidas na Fatec Taubaté,

sendo utilizadas pelos profissionais de saúde,

14 de abril de 2020.

Celulares arrecadados pelo DCE FATEC, que foram 

entregues aos alunos para acessarem as aulas online. 

03 de junho de 2020.

Comunidade fatecana X COVID-19

No domingo de ontem, dia 21/02/2021, o Brasil completou 32 dias

consecutivos com mais de 1000 mortes por coronavírus, maior período com

mortes diárias acima de mil desde o começo da crise. 

Ao mesmo tempo, vemos novas variantes do vírus em plena circulação,

ameaçando inclusive a efetividade da vacina, que pode vir a deixar de

funcionar. 

Nossa vacinação ainda avança lentamente, até a data da publicação, menos

de 3% do povo brasileiro foi vacinado, e muitas pessoas do grupo de risco

ainda permanecem em perigo. 

Baseado em experiências estrangeiras, sabemos que todas as tentativas de

abertura acabaram em um aumento da transmissão comunitária.

A situação atual da Pandemia
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