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Esclarecemos aos responsáveis pelos discentes dos cursos integrados, que buscamos 

compreender possibilidades de cenários para o retorno às atividades presenciais. No nosso 

entendimento, o calendário se redefinirá quando tivermos elementos mais concretos que 

garantam a segurança de todos para retorno às atividades presenciais, tais como, considerações 

sobre a saúde de discentes e servidores, possibilidades de ocupação dos espaços do campus, 

locomoção na cidade, infraestrutura para acesso a ambientes virtuais para desenvolvimentos 

das atividades diversas, possibilidades de reposição das aulas dos cursos, com especial atenção 

aos quartos anos, situações de estágio entre outros. Até o momento, documentos institucionais 

excluem a possibilidade de ensino a distância para reposição e/ou desenvolvimento das 

disciplinas dos cursos durante a suspensão dos calendários e o campus não tem autonomia 

para instituir essa prática. Junta-se a isso o fato de que não há consenso com relação a isso, e 

aguardamos regulamentação da Reitoria. 

É grande a preocupação com a inclusão de todos no processo, o que não se restringe a 

acesso e infraestrutura pessoais nesse momento, mas inclui conhecer as condições reais dos 

docentes para proposição das atividades e dos discentes para compreendê-las e executá-las. 

Nesse sentido, é muito importante que os responsáveis pelos discentes fiquem atentos 

à participação destes respondendo aos questionários que são enviados pela Direção ou pelos 

docentes, assim como à sua participação e ao seu desenvolvimento das atividades que poderão 

ser enviadas pelos docentes no âmbito das disciplinas. Entendemos que essas ações são muito 

importantes, pois permitirão que professores e alunos compreendam as diferentes 

possibilidades de envio, de desenvolvimento e de avaliação das atividades diversas em 

ambientes virtuais, o que ajudará a entender a viabilidade dessa prática quando regulamentada. 

A Direção comunica que todos devem aguardar por novas comunicações do campus 

e/ou da Reitoria, cumprindo o isolamento social determinado pelas autoridades para conter a 

disseminação da COVID-19, resguardando a saúde individual e a coletiva. Sugerimos que 

acessem a página do campus (spo.ifsp.edu.br) cujo banner inicial “Coronavírus: o que muda 

no câmpus São Paulo?” remete a compilado de informações diante dessa situação.  



A Direção solicita a todos que comuniquem casos suspeitos e/ou confirmados de 

contaminação, pelo e-mail gabinete.spo@ifsp.edu.br, para monitoramento constante da 

situação. 

São Paulo, 21 de maio de 2020 
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