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A Diretoria Adjunta Sociopedagógica e a Direção Geral do campus divulgam o cronograma de entrega dos kits de alimentação dosA Diretoria Adjunta Sociopedagógica e a Direção Geral do campus divulgam o cronograma de entrega dos kits de alimentação dos
estudantes matriculados nos cursos estudantes matriculados nos cursos ELETRÔNICA - integrado, TELECOMUNICAÇÕES - modular, INFORMÁTICA - integrado e MECÂNICA -ELETRÔNICA - integrado, TELECOMUNICAÇÕES - modular, INFORMÁTICA - integrado e MECÂNICA -
integradointegrado..

A partir do dia 01 de fevereiro será divulgado o cronograma referente aos demais cursos na página do campus e nas redes sociais.

  Será entregue um kit por estudante, com aproximadamente 17 quilos. Recomendamos que os/as estudantes tragam sacolas que
suportem o peso para facilitar no transporte.  

Os/as estudantes deverão acessar a Os/as estudantes deverão acessar a portaria A e seguir as orientações dos servidores que realizarão uma triagem inicial.e seguir as orientações dos servidores que realizarão uma triagem inicial.

O/a estudante e/ou responsável devem comparecer obrigatoriamente com máscara e munido/a de documento com foto (RG). O/a estudante e/ou responsável devem comparecer obrigatoriamente com máscara e munido/a de documento com foto (RG). 

Todos os/as estudantes deverão trazer caneta para assinar o protocolo de retirada dos alimentos

Esclarecemos que será atendido um estudante por vez. Caso tenha uma fila, a distância de dois metros deverá ser respeitada. O/aEsclarecemos que será atendido um estudante por vez. Caso tenha uma fila, a distância de dois metros deverá ser respeitada. O/a
estudante que não puder comparecer no dia e horário indicado deverá contatar a DSP pelo endereço estudante que não puder comparecer no dia e horário indicado deverá contatar a DSP pelo endereço dsp.spo@ifsp.edu.brdsp.spo@ifsp.edu.br. . 

Caso algum estudante apresente sintomas gripais, esteja em isolamento domiciliar ou esteja aguardando resultado do exame de covid-19,Caso algum estudante apresente sintomas gripais, esteja em isolamento domiciliar ou esteja aguardando resultado do exame de covid-19,
a DSP e a DGC solicitam que estes não compareçam ao câmpus para evitar um eventual contágio, e entrem em contato pelo e-maila DSP e a DGC solicitam que estes não compareçam ao câmpus para evitar um eventual contágio, e entrem em contato pelo e-mail
dsp.spo@ifsp.edu.brdsp.spo@ifsp.edu.br

 

                                     São Paulo, 29 de janeiro de 2021.                                     São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
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