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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DAS ENTIDADES 
MANTENEDORAS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DE SÃO 
PAULO – SEMESP 
 

Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às 10h em primeira 

convocação e às 11h em segunda e última convocação, conforme estabelece o Estatuto, por 

meio do endereço eletrônico: https://zoom.us/meeting/register/upwqcO-urD0tEVQqrYbe-L-

XQ5EQ-ocLDA foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária em caráter permanente, com 

a presença dos senhores Mantenedores associados, cujos acessos constam do arquivo 

eletrônico armazenado no servidor do Semesp, para discutir e deliberar sobre os assuntos 

constantes na Ordem do Dia, conforme segue:  

a) Alterar o artigo 18 do Estatuto do Semesp, com a finalidade de permitir a 

realização de Assembleias, Ordinária e Extraordinária, por meio virtual, dado o caráter 

excepcional trazido pelo COVID-19 e a consequente proibição de aglomeração, respeitado o 

princípio da razoabilidade. 

b)     Outros assuntos de interesse.  

Rodrigo Capelato, diretor executivo do Semesp iniciou os trabalhos convidando 

Thiago Rodrigues Pêgas, 1º vice-presidente do Semesp, para presidi-la e, o qual na 

sequencia nomeou João Otávio Bastos Junqueira, Diretor de Relações Institucionais, como 

secretário, o qual leu o edital de convocação, amplamente divulgado entre os associados e 

publicado em jornal de grande circulação. Terminada a leitura do Edital, o presidente 

esclareceu a necessidade de alteração do estatuto para convocação e realização de 

assembleias virtuais, passando a palavra ao diretor jurídico do Semesp para maiores 

esclarecimentos. Com a palavra, Dr. Covac apontou a necessidade de aprovação dos 

associados para realização das assembleias não só de tratativas salariais, como também para 

as demais, por segurança jurídica. Retomando a palavra o presidente questionou se algum 

dos presentes gostaria de se manifestar e como não houve sugeriu a elaboração de 

regulamento para participação dos associados nas assembleias, documento este cuja 

aprovação seria de exclusividade da diretoria, em razão da questão puramente técnica. Ato 

contínuo, Rodrigo Capelato mencionou que providenciará a elaboração de tutorial para 

facilitar a compreensão e regras para acesso e participação nas assembleias. Com a palavra, 

o presidente colocou em votação a alteração do artigo 18 do Estatuto do Semesp, com a 

finalidade de permitir a realização de Assembleias, Ordinária e Extraordinária, por meio 

virtual, dado o caráter excepcional trazido pelo COVID-19, o que foi aprovado por 

unanimidade. Após, passou a palavra aos participantes para tratar de assuntos de outros 

interesses. Dr. Covac, apresentou as últimas publicações do setor orientando os presentes 

em razão da suspensão do CEBAS e abertura de novo calendário e a Portaria n.° 383/20, que 

trouxe alteração na antecipação da colação de grau para os alunos dos cursos de Medicina, 
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Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia. Outras manifestações ocorreram em razão da relação 

de consumo que envolve os contratos de prestação de serviços educacionais e os projetos 

de lei que tramitam por todo país com fito de redução coletiva das mensalidades escolares e 

da Medida Provisória n.º 936/20.   

Após considerações finais o presidente da AGE deu a mesma por encerrada, 

agradecendo os presentes pela participação.  

 

 

Thiago Rodrigues Pêgas                                                                 João Otávio Bastos Junqueira 

    Presidente da AGE                                   Secretário 
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