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Assunto: Retomada
R etomada das atividades acadêmicas e administrativas a partir de segunda-feira, 09/05/2022.

Comunicamos aos(às) discentes, servidores e à comunidade do Câmpus São Paulo do IFSP que as aulas presenciais, bem como as
atividades acadêmicas e administrativas serão retomadas a partir de segunda-feira, 09/05/2022.
09/05/2022
Os(As) professores(as) que optaram pela reposição presencial, em comum acordo com seus(suas) alunos(as), devem fazer os
ctu.spo@ifsp.edu.br
agendamentos das salas de aula na Coordenadoria de Turnos (CTU-SPO), por meio do e-mail ctu.spo@ifsp.edu.br.
Excepcionalmente, os(as) professores(as), sempre em comum acordo com seus(suas) alunos(as), poderão repor aulas presenciais aos
sábados à tarde, com prévio agendamento das salas de aula com a CTU-SPO.
Os(As) alunos(as) que não puderem frequentar as aulas aos sábados, não poderão ser prejudicados(as), devendo o(a) aluno(a) e o(a)
professor(a) encontrar meios para a realização da reposição.
Ressaltamos que foram realizados os reparos emergenciais para o retorno do abastecimento de água, porém, é importante destacar que
o nosso sistema hidráulico possui mais de 50 anos e necessita de uma reforma integral.
Esta Direção Geral está trabalhando em busca de recursos para melhorias estruturais, prezando pela con nuidade de um ensino de
qualidade.
Ressaltamos que a par r de 09/05 as aulas devem ser presenciais, u lizando-se a tecnologia apenas para o apoio pedagógico do processo
ensino e aprendizagem.

São Paulo, 07, de maio de 2022
Alberto Akio Shiga
Diretor Geral
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