
  
 

 
 

 

FAQ NOVOTEC EXPRESSO NO TEAMS: 

 

1) Sou aluno(a) Novotec Expresso, como ficará a situação das minhas aulas? 

Em virtude da pandemia do novo coronavirus (COVID-19) declarada pela Organização Mundial 

da Saúde, com base nas orientações oficiais e buscando a proteção da nossa comunidade, o 

Programa Novotec do Governo do Estado de São Paulo decidiu suspender as aulas presenciais 

provisoriamente e adotar atividades online como alternativa para assegurar a continuidade das 

atividades. 

2) Quando e como será realizado a retomada as aulas de forma virtual? 

No dia 22 de junho as aulas do Novotec Expresso irão retornar pela plataforma Microsoft 

Teams. 

3) O Novotec Expresso se tornará totalmente virtual? E a parte prática? 

Pensando na preservação dos alunos e continuidade das aulas, a parte teórica será realizada 

virtualmente, uma hora regularizada a situação os alunos poderão voltar as aulas presenciais. 

As aulas serão concomitantes, ou seja, você será alocado em uma sala e verá a aula sendo 

dada por um professor do Centro Paula Souza ao vivo, podendo tirar suas dúvidas e interagir 

com os colegas. 

4) Preciso pagar para usar a plataforma Teams? 

Os alunos do Novotec Expresso terão acesso a plataforma Microsoft Teams de forma gratuita 

utilizando as informações de login que receberá pelo seu e-mail cadastrado no Novotec. 

5) Como terei acesso as minhas informações de login? 

Pelo e-mail cadastrado no Novotec, o aluno receberá as informações de login, o e-mail 

institucional e sua senha, ambos enviados pelo remetente ETEC. 

Seu novo endereço de e-mail será, por exemplo, nome.sobrenome@etec.sp.gov.br. 

6) Tenho minhas informações de login em mãos, o que devo fazer agora? 

Com login e senha em mãos, o aluno deve acessar o site www.etec.sp.gov.br e clicar no ícone 

e-mail institucional para acessar o seu e-mail e alterar a sua senha. 

7) Como acessar a plataforma Microsoft Teams?  

O acesso a plataforma Microsoft Teams é muito simples, o aluno Novotec Expresso com login 

irá acessar o site www.etec.sp.gov.br, ao clicar no ícone “Teams” será direcionado para a versão 

virtual da plataforma. 

Para melhor funcionamento da plataforma, recomendamos que o aluno baixe o aplicativo do 

Microsoft Teams em seu computador, clicando aqui. Ou então, caso prefira, baixe o app para 

seu celular e/ou tablet: Android ou IOS. 

8) Como será feita a chamada? 

mailto:nome.sobrenome@etec.sp.gov.br
http://www.etec.sp.gov.br/
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=pt_BR
https://apps.apple.com/br/app/microsoft-teams/id1113153706


  
 

 
 
A frequência deverá, durante o período de distanciamento social, ser  registrada nos sistemas 

acadêmicos e computadas a partir da entrega das atividades propostas pelos professores, 

previstas  em seus planejamentos, que poderão, inclusive ocorrer durante as aulas online. 

9) Haverá avaliações? 

Sim, as avaliações serão realizadas remotamente, conforme planejamento docente e aferidas 

para análise da construção das competências previstas no curso. 

10) E se eu não tiver acesso internet, o que devo fazer? Perderei a minha vaga? 

Neste caso o aluno deve entrar em contato com a coordenação do Novotec Expresso na Etec ou 

Fatec para verificar a possibilidade de viabilizar a entrega desses materiais. 

11) Há chances de as aulas serem retomadas na forma presencial? 

Sim, após a autorização, pelo Governo do Estado, de retorno de todas as atividades presenciais 

nas Unidades Escolares. 

12) Qual a carga horária semanal? E a carga horária total? 

A carga horária semanal do curso é de 10 horas-aula e a total 200 horas-aula. 

13) Os certificados serão digitais? 

Não, os certificados serão impressos. 

14) E se eu não puder assistir às aulas ao vivo, o que eu faço? Quanto tempo eu tenho para 

assistir às aulas? 

Nem todas as aulas serão online, ou seja, em momento real, entretanto, no caso de alguma aula 

online, que o aluno não possa participar, ele poderá ter acesso a todas as atividades propostas 

pelo Teams e as suas entregas estarão vinculadas com o planejamento docente. 

15) Quantos dias por semana serão as aulas? 

As aulas serão distribuídas em no mínimo 2 dias, entretanto, as Etecs ou Fatecs indicarão os 

dias e a distribuição dessas aulas, para cada turma. 

Lembramos porém, que no dia 22/06 todas as turmas terão uma aula inaugural. 

 


