[20/03/2020] HORÁRIOS DE ATENDIMENTO EXCEPCIONAIS
ref.: funcionamento da biblioteca, Secretaria e Seção de Estágios
_______________________________________________________________________________
Prezados, boa tarde
A própria Biblioteca está realizando a renovação dos empréstimos de materiais, não sendo
necessária a presença dos alunos.
Existe a possibilidade de estendermos o período de empréstimo, procedimento esse que também
será realizado por nós em momento oportuno, sem necessidade da presença ou confirmação do
aluno.
Os alunos que estiverem com empréstimos em atraso vão ter esses dias descontados quando
realizarem a devolução do material.
Seguimos atendendo normalmente para a realização de empréstimos e devoluções.
Horário de atendimento da Biblioteca durante o período de suspensão das aulas:
2ª a 6ª - 10h às 16h - Sala de estudos e Sala de Internet não funcionam
Sábado: Não funciona
_______________________________________________________________________________
Seção de Estágios
Informamos que em atendimento às orientações do Centro Paula Souza, por meio do
"Comunicado CPS Coronavírus - 5", adotamos no âmbito da Seção de Estágios as
seguintes medidas:
a) No período de 16 a 20 de março o atendimento presencial ocorrerá todos os dias, das
10:00 às 16:00.
b) A partir da semana que vem o atendimento presencial ocorrerá apenas às quartasfeiras, no período das 10:00 às 16:00, somente para a entrega e retirada dos contratos
pelos alunos e para a tramitação interna de documentos. Os demais atendimentos às
empresas e alunos serão feitos remotamente por e-mail.
Trata-se da solução encontrada para se manter a estrutura mínima da Seção de Estágios,
inobstante as duas servidoras enquadrarem-se no grupo de risco listado no "Comunicado
CPS Coronavírus - 4", uma com idade acima de 60 anos e outra com doença autoimune.

Novas programações de atividades serão realizadas de acordo com novas orientações da
Fatec / Centro Paula Souza.
A programação das atividades encontram-se públicas, para conhecimento dos alunos e
empresas, no site da Seção de Estágios, conforme reproduzido abaixo:

Disponível em: https://sites.google.com/view/fatecsp-estagios/p%C3%A1gina-inicial?authuser=0
_______________________________________________________________________________
Secretaria Acadêmica
A Secretaria Acadêmica estará atendendo os alunos via online nos e-mails
cadastrados no site e login dos alunos.
Para entrega de diploma e outros documentos, a secretaria acadêmica atenderá na
quarta-feira (25/03/2020), das 10h às 16h.

Atenciosamente
Diretoria da FATEC-SP

