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COMUNICADO N.º 18/2022 - DRG/SPO/IFSP

Assunto: Suspensão das atividades acadêmicas e orientações sobre as atividades administrativas - de 04 à
07/05/2022

A Direção Geral do Câmpus São Paulo do IFSP comunica aos(às) alunos(as), servidores e demais integrantes da
comunidade do câmpus que as a vidades acadêmicas presenciais permanecem suspensas no período de 04 à 07
de maio de 2022.
Mantém-se inalterados os conselhos de classe pedagógicos dos cursos técnicos concomitantes e subsequentes,
na forma on-line, e a orientação de oferta de a vidades de reposição de carga horária e conteúdo, podendo ser
u lizados recursos tecnológicos diversos. Aos professores que desejarem manter suas aulas on-line, síncronas,
orientamos a gravação da aula e disponibilização do vídeo aos(às) alunos(as), a ﬁm de garan r que os discentes
com dificuldades de conectividade possam acessar o conteúdo posteriormente.
Os setores administra vos devem manter plantões de atendimento presencial em sistema de escala diária entre
os(as) servidores(as), determinados pela chefia imediata, no período das 8h às 20h, com a manutenção do ponto
eletrônico. Os dias em que os(as) servidores(as) es verem realizando a vidades remotas, terão o não registro de
ponto justificado pela chefia imediata, considerando-se a execução das atividades indicadas.
Para os(as) servidores(as) em trabalho presencial, indicamos o uso dos banheiros localizados no Bloco D, onde o
fornecimento de água encontra-se regularizado.
Ressaltamos que o acesso ao câmpus está permi do aos(às) servidores(as) e alunos(as), que por mo vo
relevante ou por escala necessitem estar presentes, porém, solicitamos parcimônia quanto ao volume de
pessoas circulando e pedimos consciência no uso da água.
Esperamos superar os obstáculos com a maior brevidade possível e, para isso, temos contado com a colaboração
de vários servidores do câmpus e da equipe terceirizada, que não estão medindo esforços para a normalização
dessa situação. Porém, o problema do abastecimento de água não se resume apenas à troca de uma das
bombas, mas em reparos ao longo de todo o sistema hidráulico que percorre o prédio do câmpus e da Reitoria.
Nesta oportunidade, a ﬁm de mantermos nosso compromisso com a conﬁança e transparência na gestão,
informamos que, caso seja necessário, emitiremos o próximo comunicado até as 16h do dia 07/05, próximo.

São Paulo, 03 de maio de 2022
Alberto Akio Shiga
Diretor Geral
Câmpus São Paulo - IFSP
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