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Á comunidade acadêmica do Câmpus São Paulo
Assunto: ORIENTAÇÕES PARA SITUAÇÕES DE SUSPEITA E CONTÁGIO POR COVID ENTRE OS ALUNOS/TURMAS
Os(as) alunos(as) que apresentarem sintomas de Covid, ou aqueles que tenham familiares ou pessoas próximas que
estejam contaminadas ou com suspeita do contágio, devem procurar o serviço de saúde e, caso sejam orientados a
aguardarem um tempo determinado para a realização da testagem, mesmo sem a emissão de atestado médico, devem
se manter em isolamento social até a realização e obtenção do resultado do teste indica vo da contaminação ou não
pelo Vírus SARs Covid 19.
Iniciado o período de isolamento social, antes da obtenção do resultado do teste indica vo da contaminação ou não
pelo Vírus SARs Covid 19, os(as) alunos(as), ou seus responsáveis, devem, imediatamente, encaminhar requerimento no
SUAP e e-mail para dae.spo@ifsp.edu.br,
dae.spo@ifsp.edu.br comunicando a situação.
O período de afastamento, antes da realização de teste indica vo da contaminação ou não pelo Vírus SARs Covid 19,
não poderá superior a 5 dias.
Realizada a testagem, caso o resultado pessoal ou de familiares sejanegativo o(a), deve ser feito novo requerimento no
SUAP e e-mail para dae.spo@ifsp.edu.br,
dae.spo@ifsp.edu.br encaminhando cópia do resultado do teste e comunicando o imediato
retorno às atividades presenciais.
Confirmada a contaminação por COVID 19, tanto por parte dos(as) alunos(as) como de seus familiares, deverá ser feito,
dae.spo@ifsp.edu.br o encaminhamento dos atestados médicos, ou
por meio de requerimento no SUAP e e-mail para dae.spo@ifsp.edu.br,
resultado dos exames, comunicando a manutenção do isolamento social e o período de permanência em afastamento.
Quando não houver indicação em atestado do período de permanência em isolamento social, o afastamento deverá se
dar por 10 (dez) dias corridos a partir do início dos sintomas.
Os(as) alunos(as) que se man verem em isolamento social em decorrência de suspeita e/ou infecção pelo Vírus SARs
Covid 19, sua ou de familiar, terão as faltas jus ﬁcadas e será garan do o direito de acesso aos conteúdos e à
realização de eventuais trabalhos, provas e outros tipos de instrumentos de avaliação aplicados no período.
Os(as) alunos(as) que deixarem de apresentar resultado de teste indica vo da contaminação ou não pelo Vírus SARs
Covid 19, ou atestado médico, indicando permanência em afastamento, até o quinto dia de isolamento social, terão as
ausências consideradas como faltas regulares, sem jus ﬁca va e ou prerroga va de realização de segunda chamada
para atividades de avaliação.
Será considerado contágio cole vo quando ocorrerem dois ou mais casos conﬁrmados de contaminação,
concomitantemente, em uma determinada turma, em que não exista relação externa ao Câmpus entre os
contaminados.
Em caso de contágio cole vo, a(s) turma(a) poderá(ão) passar, mediante autorização exclusiva e excepcional DEN ou
DPE, para o sistema de a vidades não presenciais, devendo as aulas e demais a vidades serem realizadas de forma
assíncrona, com utilização da Plataforma Moodle.
As aulas cujos conteúdos laboratoriais não possam ser ofertados de forma não presencial deverão ser objeto de
reposição, em datas e horários previamente acordados com o corpo discente.
Caberá às coordenações de curso a comunicação aos(às) Diretores(as) dos Departamentos Acadêmicos sobre o
contágio coletivo nas turmas, os(as) quais deverão encaminhar a situação à DEN ou DPE.
O período de afastamento das a vidades presenciais das turmas em situação de contágio cole vo, autorizado em
caráter excepcional, exclusivamente pela Diretora de Ensino para cursos de Técnicos de nivel básico e de graduação ou
pelo Diretor de Pesquisa Extensão e Pós-graduação para os demais cursos, deve ser de 10 (dez) dias corridos.
Casos excepcionais e omissos serão avaliados e deliberados pela Direção Geral do Câmpus.
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