
 

 

 

 

COMUNICADO DRG-SPO Nº 09/2021 

Readequações dos espaços no Câmpus São Paulo 

 

CONSIDERANDO: 

- as obras que estão sendo realizadas por todo o Câmpus São Paulo; 

- a necessidade de readequação seguindo os novos protocolos sanitários COVID-

19 nos espaços de ensino, pesquisa e extensão; 

- a obrigatoriedade legal de transferência de bens patrimoniais; 

- a necessidade de diminuição do fluxo normal de pessoas no câmpus devido ao 

risco de contágio do COVID-19; 

- o término do atual contrato de vigilância em breve; 

- a impossibilidade de salvaguardar os bens particulares das representações 

estudantis e coletivos; 

- a ocorrência de alguns eventos relatados de invasão/furto nos espaços 

ocupados pelas representações estudantis e coletivos que estão sendo 

investigados pelos órgãos competentes; 

A Diretoria Geral do Câmpus São Paulo COMUNICA que as representações 

estudantis e coletivos precisarão realizar a devolução temporária dos bens móveis 

cedidos e retirada dos demais bens particulares que se encontram nesses espaços, até 

que, tão logo as circunstâncias adversas e a readequação dos espaços do câmpus sejam 

resolvidas. 

Desta forma, a retirada e devolução seguirão por agendamento prévio, pelo e-

mail gabinete.spo@ifsp.edu.br, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, até 05/05/2021. 

Dada a urgência na readequação dos espaços seguindo os protocolos sanitários, 

bem como a conferência e transferência de bens entre os servidores que estão deixando 

suas funções e os que as estão assumindo, o não atendimento a essa solicitação 

implicará na abertura, pela Administração, dos espaços ocupados, retirada dos bens 

patrimoniais e desfazimento dos bens não pertencentes ao IFSP.  
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Esclarecemos que durante todas as fases restritivas do Plano São Paulo ou até a 

retomada oficial das atividades presenciais no câmpus, a entrada de alunos e servidores 

está ocorrendo mediante prévia solicitação de autorização pelo mesmo canal 

(gabinete.spo@ifsp.edu.br), conforme Comunicado DRG-SPO 10/2021. 

Esta Direção Geral ressalta que reconhece e valoriza a importância das 

representações estudantis e esclarece que estas ações visam melhorias para todos: 

alunos, servidores, representatividades estudantis, coletivos e visitantes do nosso 

Câmpus São Paulo do IFSP. 

 

São Paulo, 23 de abril de 2021. 

 

 

ALBERTO AKIO SHIGA 
DIRETOR GERAL – CÂMPUS SÃO PAULO 

IFSP 
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