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Assunto: Suspensão das atividades acadêmicas e administrativas presenciais - 02 e 03/05/2022 Assunto: Suspensão das atividades acadêmicas e administrativas presenciais - 02 e 03/05/2022 

 

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

comunidade do Câmpus São Paulo do IFSP que apesar do trabalho intenso da equipe de manutenção com a

colaboração de servidores que se dispuseram a juntar esforços para sanar os problemas com o abastecimento de

água no Câmpus São Paulo durante todo o final de semana, o sistema hidráulico não foi integralmente

restabelecido.

Desta forma, as a vidades acadêmicas e administra vas presenciais estão suspensas nos dias 02 e 03/05/2022Desta forma, as a vidades acadêmicas e administra vas presenciais estão suspensas nos dias 02 e 03/05/2022

(segunda e terça-feira), mantendo-se o calendário acadêmico com a vidades de reposição de carga horária e(segunda e terça-feira), mantendo-se o calendário acadêmico com a vidades de reposição de carga horária e

conteúdo, podendo ser  utilizados recursos tecnológicos diversos.conteúdo, podendo ser  utilizados recursos tecnológicos diversos.

Esclarecemos que alguns banheiros e torneiras estão com o abastecimento regularizado, mas ainda insuficientes

para atender toda a demanda de aulas e a vidades administra vas e, por se tratar de um sistema hidráulico

muito antigo o conserto torna-se complexo.

 

Alberto Akio Shiga

Diretor Geral

Câmpus São Paulo
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