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Assunto: Orientações para servidores e discentes sobre atividades no periodo deAssunto: Orientações para servidores e discentes sobre atividades no periodo de

greve dos motoristas e cobradores de ônibus no Município de São Paulogreve dos motoristas e cobradores de ônibus no Município de São Paulo

A Direção Geral do Câmpus São Paulo, considerando a deflagração hoje, dia 29/06/2022, da greve dos motoristas

e cobradores de ônibus no Município de São Paulo, comunica que, enquanto se man ver o movimento

paredista:

1. As aulas devem ser man das, preferencialmente, em regime de a vidades não presenciais, no formato

síncrono ou assíncrono;

2. Os(as) docentes poderão optar pelo formato de aulas presenciais, garan ndo aos(às) discentes que não

conseguirem se deslocar até o câmpus, acesso remoto ao conteúdo e a possiblidade de desenvolvimento

de atividades no formato assíncrono para validação da presença.

3. Os(as) alunos(as) que, eventualmente, não possuam conec vidade devem, no retorno às a vidades

presenciais, informar aos(às) docentes sobre essa situação e serem, obrigatoriamente, assis dos(as) por

meio de a vidades extracurriculares que não exijam o uso da internet para sua execução, tanto no tocante

ao acesso aos conteúdos quanto a eventuais trabalhos e/ou provas aplicados no período; 

4. Atividades de pesquisa e extensão poderão ser mantidas, a critério de seus coordenadores;

5. Os servidores que não se apresentarem ao câmpus deverão realizar trabalho remoto, sob orientação das

chefias imediatas;

6. A jus fica va rela va ao(s) dia(as) em que os(as) servidores(as) administra vos e professores subs tutos

se man verem em a vidade não presencial, sem atestado de afastamento, deve ser feita, pelas chefias

imediatas, u lizando-se, no SUAP, a opção “Abonada sem compensação de horário” – “Trabalho sem

compensação de horário” – “Trabalho compensado em acordo com a chefia imediata”.

7. Os casos omissos serão avaliados e deliberados pela Direção Geral do Câmpus São Paulo em conjunto com

a respectiva diretoria a qual o(a) servidor(a) está lotado(a).

 

 

 

São Paulo, 29 de junho de 2022

Alberto Akio Shiga

Diretor Geral

Câmpus São Paulo - IFSP
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