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Assunto: Assunto: Suspensão das atividades presenciais no período de 10 a 19/03/2022.

 

A Direção Geral do Câmpus São Paulo comunica aos(às)  alunos(as), professores(as)  e demais integrantes da

comunidade do Câmpus que, devido ao atraso nas reformas e adaptações em parte dos espaços do Câmpus, para

atendimento às condições sanitárias da COVID 19, situação decorrente de problemas alheios à vontade da Diretoria de

Administração, no período de 10 a 19 de março, próximos,  todas as aulas alocadas nos espaços de sala de aula e

laboratórios devem ser mantidas no formato remoto.

A manutenção de a vidades presenciais nos setores administra vos man dos nos Blocos A e D deve ser objeto de

análise e encaminhamento pelos(as) diretores(as) de departamento e/ou diretorias administrativas.

A partir do dia 21 próximo todas as atividades devem ser retomadas de forma presencial.

Tendo em vista a possibilidade de surgimento de outras adversidades que impliquem na realização de aulas remotas e

da necessidade de realização do Regime de Exercícios Domiciliares, é obrigatório que os(as) docentes mantenham os

espaços de todas as disciplinas no Moodle, assim como os(as) alunos(as) mantenham a vos os cadastros nessa

plataforma.

A forma de realização das a vidades de pesquisa e extensão é prerroga va dos(as) responsáveis pelos projetos,

cabendo a cada um(a) deles(as) comunicar a decisão aos bolsistas.

Ficam autorizadas as a vidades de acolhimento organizadas pelas en dades estudan s e/ou coordenações de

curso as quais devem ser comunicadas à Direção Geral para que possam ser liberadas a entrada e permanência

no Câmpus dos(as) alunos(as) nesse período.

 

Câmpus São Paulo/SP, 9 de março de 2022
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