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COMUNICADO N.º 25/2022 - DRG/SPO/IFSP

Assunto: Retorno presencial 20/06/2022

A Direção Geral do Câmpus São Paulo do IFSP esclarece aos(às) servidores(as), alunos(as), pais e responsáveis e
demais membros da comunidade do câmpus que a alternância entre as fases de aulas remotas e presenciais
seguem as orientações dos disposi vos e índices legais da administração pública, assim, conforme estabelecido
na Portaria nº 620/IFSP, de 29 de janeiro de 2022, a realização de a vidades acadêmicas totalmente presenciais
devem ocorrer quando os indicadores abaixo se fizerem presentes:
I - A capacidade de atendimento da rede hospitalar local (taxa de ocupação de leitos clínicos e de UTI), es ver
abaixo de 60% de leitos ocupados na rede pública;
e/ou
II - Óbitos nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes <=10.
Segundo o Boletim Diário Covid-19, do Município de São Paulo apresentou os seguintes dados:
I - Taxa de ocupação de leitos clínicos e de UTI: leitos clínicos: 56% e leitos de UTI: 62%;
II - Óbitos nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes: 0,35.
Desta forma, a Direção Geral COMUNICA que:
1) A par r do dia 20/06/2022, as a vidades acadêmicas e administra vas do Câmpus São Paulo devem ocorrer
de forma presencial, ressalvadas eventuais autorizações para a realização de teletrabalho;
2) Ficam man das as orientações constantes nos comunicados da Direção Geral de Ensino, referentes ao uso
obrigatório de máscaras em todos os ambientes do Câmpus, à forma de comunicação sobre suspeita e contágio
pela COVID-19, assim como sobre os critérios e prazos de eventuais afastamentos por suspeita e contágio
indicadas pela Direção Geral e de Ensino, disponíveis em h ps://spo.ifsp.edu.br/menu-ins tucional/78-menuinstitucional-documentos-institucionais/2795-documentos-institucionais-comunicados ;
3) Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Geral.
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