
 

   
São Paulo, 18 de março de 2021 

 

OFÍCIO Nº 034/2021 

 

À 

Secretaria Municipal de Educação da Cidade de São Paulo 

A/c 

Ilmo. Senhor Secretário, Fernando Padula 

 

REF.: Solicitação de audiência virtual 

O Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino 

Superior no Estado de São Paulo - SEMESP, com sede na Rua Cipriano Barata, 2.431, 

Ipiranga - São Paulo – SP, inscrito no CNPJ sob n.º 49.343.874/0001-30, representado 

neste ato por seu Diretor presidente, Hermes Ferreira Figueiredo, vem respeitosamente 

perante vossa excelência para expor e requerer o que segue: 

Na presente data foi divuldado na imprensa que, devido ao aumento dos casos da 

Covid-19 na cidade de São Paulo o que levou a superlotação dos leitos hospitalares, o 

Imo. Prefeito da cidade, Bruno Covas, decretou a antecipação de cinco feriados 

municipais para os dias 26, 29, 30  e 31/3 e 1º/4, objetivando a redução da circulação de 

pessoas e, consquentemente, a transmissão no novo coronavírus. 

No que se refere ao ensino superior na cidade, cumpre esclarecer que as aulas 

promovidas pelas instituições de ensino superior estão acontecendo de forma remota, 

nos termos do que determina o Decreto do Estado de São Paulo nº 65.563, de 11 de 

março de 2021.  

Dessa maneira, os jovens que cursam o ensino superior estão em casa assistindo 

às aulas normalmente, cumprindo o calendário acadêmico com atividades teóricas e 

práticas. Ressalta-se, caso não tenham essas atividades pedagógicas na sua rotina por 



 

conta dos feriados que serão antecipados, podem buscar outras formas de integração 

social, inclusive, quebrando o isolamento social.     

Diante do exposto, vimos por meio deste, requerer audiência com o Ilmo. 

Secretário para tratar da questão de modo que a decisão de antecipação dos feriados 

seja facultativa às instituições de ensino superior, permitindo que as aulas de forma 

remota possam ser ministradas normalmente nesses dias e os feriados gozados 

posteriormente nas datas de origem. 

Sendo o que cumpria apresentar e solicitar para o momento, desde logo este 

Sindicato coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos que se revelarem 

necessários, reiterando protestos de elevada estima e consideração.  

 

 

      

   

 

Hermes Ferreira Figueiredo 

Presidente 

 
 
 


