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Circular n.º 214/2020 – NPE 

Osasco, 11 de setembro de 2020. 

Senhores (as) Gestores (as) 

 

Assunto:   Inscrições para os cursos do Novotec Expresso. 

 

De acordo com as orientações do COMUNICADO EXTERNO CONJUNTO COPED/ 

SUBSECRETARIA 2020 - Nº 81, de 10 de setembro de 2020, que considera necessidade de garantir a oferta 

a todos Estudantes dos Cursos do Centro Paula de Souza, solicitamos atenção aos procedimentos e prazos 

estipulados a seguir: 

- Solicitamos que todos os diretores divulguem que: Estão abertas as inscrições para os cursos do Novotec 

Expresso. Estudantes do ensino médio regular, EJA e concluintes até dois anos podem se inscrever.  

 

-O prazo para as inscrições é até 23 de setembro, pelo site: 
http://www.novotec.sp.gov.br/Curso/Modalidade/NovotecExpresso , onde os alunos podem verificar também os 
locais e cursos disponíveis. 

 

-As matrículas ocorrerão online entre 24 e 30 de setembro e as aulas iniciam no dia 5 de outubro. 
  

-Nesse semestre, o programa terá um formato diferente: os cursos terão 90 horas de duração, executadas em 3 meses, 

sendo cerca de 75 horas em aulas síncronas pelo Microsoft Teams, e o restante em atividades presenciais, a serem 
combinadas com as ETECs e FATECs ofertantes dos cursos, que seguirão todos os protocolos de segurança, 

inclusive dividindo as turmas em grupos menores para esses momentos. É a forma de continuarmos levando estes 

cursos em meio a esta pandemia. Não podemos parar e, sim, precisamos nos adequar e chegar a todos os estudantes. 

  
-Todos os cursos são certificados pelo Centro Paula Souza, como qualificação profissional, algo tão importante 

neste momento. 

  
-No link a seguir, há um resumo com as informações das turmas ofertadas em cada uma das Diretorias de Ensino. 

Além disso, para facilitar sua comunicação com a rede, listamos as escolas mais próximas (até 5 quilômetros) de 

cada unidade do Centro Paula Souza que irá ofertar o programa nesse semestre. Como a maior parte das aulas serão 

à distância, você não precisa se restringir a essas escolas, mas pode priorizá-las: https://bit.ly/3k3pB8Q 
   

Contamos com o trabalho de vocês para chegar a todos os nossos estudantes! 

Desde já agradecemos a colaboração e colocamo-nos à disposição.  

Atenciosamente,  

Débora Silva Batista Eilliar 

RG 36.644.529-7 

Diretora do Núcleo Pedagógico 

 

De Acordo:   

William Ruotti 

Dirigente Regional de Ensino 
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