
 
 

Ofício 1/2023 – SINTEPS 
São Paulo, 30 de janeiro de 2023. 

 

 

Excelentíssimo Senhor 

Tarcísio Gomes de Freitas, 

DD. Governador do Estado de São Paulo. 

 

 

 A Diretoria Executiva do Sindicato dos Trabalhadores do CEETEPS, do Ensino Público 

Estadual Técnico, Tecnológico e Profissional do Estado de São Paulo (SINTEPS), entidade 

sindical que representa todos os professores e servidores técnico-administrativos das Escolas 

Técnicas, Faculdades de Tecnologia e Administração do Centro Estadual de Educação 

Tecnológica “Paula Souza” (CEETEPS), considerando que: 
 

O CEETEPS é uma autarquia de regime especial associada e vinculada à UNESP nos 

termos dos artigos 15 e 16 da Lei Estadual nº 952, de 31 de janeiro de 1976; 
 

A finalidade do CEETEPS, expressa em seu decreto lei de criação, é de articulação, de 

realização e de desenvolvimento da educação tecnológica nos graus de ensino médio e superior; 
 

A criação da Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação como pasta responsável pelas 

Universidades Estaduais Paulistas, IPT, FAPESP, FAMERP, FAMEMA, bem como a 

permanência do CEETEPS na Secretaria de Desenvolvimento inicialmente, havia nos causado 

estranheza, em função do vínculo existente entre o CEETEPS e a UNESP, assim como o 

afastamento dessa reconhecida autarquia do tripé ensino pesquisa e extensão de serviços à 

comunidade, que nos caracterizou desde a vinculação e associação à Universidade; 
 

Em pouco tempo, o governo entendeu o relevante papel institucional do CEETEPS no 

cenário educacional paulista e transferiu a autarquia para a recém-criada Secretaria, onde 

sempre foi seu lugar correto, conforme registra o portal do governo sobre a sinergia entre as 

instituições de ensino e os institutos de pesquisa. 
 

Ao mesmo tempo, porém, o Secretário de Educação, Sr. Renato Feder, afirmou em 

entrevista ao jornal Folha de São Paulo, no dia 03 de janeiro de 2023, em relação ao projeto 

daquela secretaria: “Vamos transformar as escolas regulares para fazer uma educação 

profissionalizante inteiramente presencial. [...] Vamos transformar as escolas públicas para que 

possam ofertar alguns cursos técnicos concomitantemente ao ensino médio. Isso não é feito 

hoje, fica tudo concentrado no Centro Paula Souza.” 

 



O fato de tudo estar concentrado no CEETEPS, que é a instituição pública especializada 

em educação profissional, técnica e tecnológica, há mais de 50 anos, é o que garantiu a 

excelência do ensino técnico e tecnológico, nos tornou referência na América Latina, conquistou 

o respeito da população paulista e transformou a autarquia em orgulho para o Estado de São 

Paulo. 

 

Assim, indagamos: 

Qual é o projeto da gestão de V. Exa. para o CEETEPS? 

O CEETEPS continuará a ser a instituição pública responsável pela oferta do ensino 

profissional, técnico e tecnológico a partir de 2024? 

 

E solicitamos: 

Com urgência, ainda no mês de fevereiro, o agendamento de reunião entre a Diretoria 

Executiva do SINTEPS e V.Exa., para as respostas aos questionamentos acima, que afligem a 

comunidade escolar, bem como para a apresentação dos anseios da categoria, destacando a 

revisão da carreira dos trabalhadores. 

 

Apresentando as nossas cordiais saudações, despedimo-nos, aguardando deferimento à 

nossa solicitação. 

 

 

 

 
Silvia Elena de Lima 

Presidente do SINTEPS 

 

 


