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Designa servidores para composição de Grupo de Trabalho 
responsável pela proposição de estratégia de retomada das 
atividades letivas e Calendários Acadêmicos dos cursos do 
Câmpus Votuporanga nos termos da Portaria n° 2.337 de 26 
de junho de 2020. 

 

O DIRETOR-GERAL DO CÂMPUS VOTUPORANGA DO INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, no uso de suas 
atribuições legais delegadas pela Portaria n.º 3.903, de 04 de novembro de 2015 e considerando o disposto 
na Portaria n.º 2.337, de 26 de junho de 2020, 

 
RESOLVE: 

   

  Art. 1º – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, sob presidência do primeiro, 

para compor o Grupo de Trabalho responsável pela proposição de estratégia de retomada das atividades 

letivas e Calendários Acadêmicos dos cursos do Câmpus Votuporanga. 

 

RODRIGO CLEBER DA SILVA 
DEVAIR RIOS GARCIA 
EDER FLÁVIO PRADO 
EDUARDO ROGÉRIO GONÇALVES 
IVAIR FERNANDES DE AMORIM 
JOSÉ RICARDO CAMILO PINTO 
MARA REGINA PAGLIUSO RODRIGUES 
SIMONE MAGALHÃES GRANERO 

 

  Art. 2° - O Grupo de Trabalho deverá finalizar seu trabalho até o dia 03/07/2020.  

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

MARCOS AMORIELLE FURINI 
Diretor-Geral 

Assinado de forma digital por MARCOS 

AMORIELLE FURINI:22408191890 

Dados: 2020.06.29 21:52:28 -03'00' 

Versão do Adobe Acrobat Reader: 

2020.009.20067
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Proposta do retorno das atividades 

 

 Considerando a Portaria IFSP Nº 2337, de 26 de junho de 2020, que estabelece 

diretrizes para que os Câmpus do IFSP, em sua autonomia, possam decidir pela melhor 

forma de Reorganização das atividades Acadêmica para os câmpus. 

 Considerando a Portaria VTP Nº 0040/2020. de 29 de junho de 2020, que designa 

servidores para composição de Grupo de Trabalho responsável pela proposição de 

estratégias letivas e calendários acadêmicos dos cursos do Câmpus Votuporanga (GT) 

nos termos do Art. 36 da Portaria IFSP Nº 2337, de 26 de junho de 2020. 

 Considerando os Art. 36 e Art. 37 da Portaria IFSP Nº 2337, de 26 de junho de 

2020, que indicam as atribuições do GT. 

 Considerando a pesquisa realizada com os estudantes em que 57,1% optaram por 

atividades letivas remotas antes das presenciais para viabilizar o adiantamento da 

retomada do calendário letivo. Enquanto 25% preferem atividades letivas remotas 

somente após o retorno das atividades presenciais e 17,9% responderam que não devemos 

utilizar atividades letivas remotas em nenhuma ocasião.  

 Considerando a pesquisa realizada com os docentes em que 71,6% optaram por 

atividades remotas antes do retorno das presenciais para viabilizar o adiantamento da 

retomada do calendário letivo. Enquanto 23% preferem utilizar atividades letivas remotas 

somente após o retorno das atividades letivas presenciais e apenas 5,4% responderam que 

não devemos utilizar atividades letivas remotas em nenhuma ocasião. 

 Considerando a proposta apresentada pelo Câmpus Votuporanga à Pró-reitora de 

Ensino manifestando o desejo do retorno das atividades de forma não presencial.  

  Após levar em consideração todas as informações apresentadas, o Grupo de 

trabalho deliberou que o retorno das aulas será realizado de forma não presencial e 

apresenta a seguir a proposta de calendário para os cursos do Câmpus Votuporanga de 

acordo com o nível e modalidade de ensino. 

  

- Proposta de Calendário para os cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio: 

Atividade/ Procedimento  

Prazos de acordo com o 

ínico das atividades - 

Calendário  

Formação do GT para repor retorno das atividades  29/jun 

Envio da proposta de calendário para o CONCAM 30/jun 

Reunião Geral 01/jul 

Reunião com os representantes de sala 01/jul 

Live com os alunos 02/jul 

Reunião CONCAM para votação e aprovação do calendário 03/jul 

Férias docentes  06/jul 

Entrega dos planos de aula 08/jul 



Reunião CEIC ou NDE/Colegiado para homologação do plano 

de atividades 09/jul ,10/jul e 11/jul 

Encaminhamento do plano de atividades para PRE 13/jul 

Início do primeiro semestre 2020 20/jul 

Feriado 07/set 

Encerramento do primeiro semestre 2020 02/out 

Conselho consultivo 05 e 06/out 

Férias docentes  7/out à 20/out 

Início do segundo semestre 2020 21/out 

Feriado 02/nov 

Recesso 23/dez à 03/01/2021 

Retomada do segundo semestre 04/01/2021 

Recesso 15/02/2021 

Feriado 16/02/2021 

Encerramento do segundo semestre 2020 23/02/2021 

Instrumento final de Avaliação 24/02 e 25/02 de 2021 

Conselho deliberativo 26/02 e 27/02 de 2021 

  

  - Proposta de calendário para os cursos Superiores: 

  

Atividade/ Procedimento  

Prazos de acordo com o 

ínico das atividades - 

Calendário  

Formação do GT para repor retorno das atividades  29/jun 

Envio da proposta de calendário para o CONCAM 30/jun 

Reunião Geral 01/jul 

Reunião com os representantes de sala 01/jul 

Live com os alunos 02/jul 

Reunião CONCAM para votação e aprovação do calendário 03/jul 

Férias docentes  06/jul 

Entrega dos planos de aula 08/jul 

Reunião CEIC ou NDE/Colegiado para homologação do plano 

de atividades 09/jul ,10/jul e 11/jul 

Encaminhamento do plano de atividades para PRE 13/jul 

Início do primeiro semestre 2020 20/jul 

Feriado 07/set 

Encerramento do primeiro semestre 2020 28/set 

Instrumento final de avaliação 29/set a 02/out 

Férias docentes  7/out à 20/out 

 

- Proposta de calendário para os cursos Concomitante/Subsequente: 



Atividade/ Procedimento  

Prazos de acordo com o 

ínico das atividades - 

Calendário  

Formação do GT para repor retorno das atividades  29/jun 

Envio da proposta de calendário para o CONCAM 30/jun 

Reunião Geral 01/jul 

Reunião com os representantes de sala 01/jul 

Live com os alunos 02/jul 

Reunião CONCAM para votação e aprovação do calendário 03/jul 

Férias docentes  06/jul 

Entrega dos planos de aula 08/jul 

Reunião CEIC ou NDE/Colegiado para homologação do plano 

de atividades 09/jul ,10/jul e 11/jul 

Encaminhamento do plano de atividades para PRE 13/jul 

Início do primeiro semestre 2020 20/jul 

Feriado 07/set 

Encerramento do primeiro semestre 2020 28/set 

Instrumento final de avaliação 29/set a 01/out 

Conselho deliberativo 02/out 

Férias docentes  7/out à 20/out 

 

 Considerando as propostas apresentadas pelo Art. 40 da Portaria IFSP Nº 2337, 

de 26 de junho de 2020, o GT definiu que os planos de aulas serão devolvidos via SUAP 

ao docente responsável pela disciplina que deverá adequar para nova proposta de 

calendário. Os planos de aula devem objetivar as reposições com a proposição de 

atividades para todo o período a ser reposto, do primeiro semestre de 2020, com a 

possibilidade de revisão do plano de aula após 2 (dois) meses. 

 Considerando os questionários aplicados aos discentes em que verificou que cerca 

de 130 alunos não têm acesso a computadores/notebook. Considerando que o NAPNE 

realizou o mapeamento dos estudantes com necessidades especificas. O Câmpus 

Votuporanga está realizando diversas ações para minimizar o impacto desta proposta, por 

exemplo, chamada publica para doação de equipamentos, estudo de viabilização de 

internet para alunos da região, estudo de empréstimo de computadores do câmpus, envio 

de materiais e outras ações.  Considerando essas estratégias apresentadas, acredita-se que 

os limitantes serão sanados.  
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1	de	julho	de	2020

Despacho:

Solicito	pauta	urgente	para	o	CONCAM	-	Proposta	do	retorno	das	atividades

Assinatura:

Despacho	assinado	eletronicamente	por:

Rodrigo	Cleber	da	Silva,	DIRETOR	-	CD4	-	DAE-VTP,	DAE-VTP,	em	01/07/2020	12:16:23.



1	de	julho	de	2020

Despacho:

Considerando	 o	 agendamento	 de	 reunião	 extraordinária	 do	 CONCAM	 para	 o	 dia	 03/07/2020	 para	 deliberação

sobre	proposta,	de	 retomada	das	atividades	 letivas	do	Câmpus	Votuporanga,	a	qual	 foi	proposta	por	grupo	de

trabalho,	conforme	disposto	na	Portaria	n.	2.337	de	26	de	Junho	de	2020.	Encaminho	processo	aos	cuidados	do

servidor	Andre	Luis	Gobbi	Primo	para	realização	de	parecer.

Assinatura:

Despacho	assinado	eletronicamente	por:

Marcos	Amorielle	Furini,	DIRETOR	GERAL	-	CD2	-	DRG/VTP,	DRG/VTP,	em	01/07/2020	13:52:48.
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Ministério da Educação 
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo 

Conselho de Câmpus - Votuporanga 
 

 

PARECER DA RELATORIA 

 

 

Processo nº: 23441.000701.2020-15 

 

Origem: DAE-VTP  

 

Interessado: Marcos Amorielle Furini e Rodrigo Cleber da Silva 

 

Assunto: Proposta do retorno das atividades.  

 

Conselheiro: André Luis Gobbi Primo 

 

 

I- HISTÓRICO 

Após a reunião do Comitê de Crise do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de São Paulo realizada no dia 14 de março de 2020, foi emitido uma nota por 

meio da Reitoria desta Instituição no dia 15 de março de 2020 comunicando que no período 

de 16 a 29 de março de 2020 as aulas presenciais estariam suspensas, podendo esse período 

ser prorrogado de acordo com as necessidades e orientações das autoridades de saúde. 

Com base nesse comunicado começou estudos de possibilidades de atividades 

remotas sem caráter avaliativo a serem desenvolvidas junto aos alunos para manutenção do 

aprendizado. Na decorrência de se estender por diversas vezes o prazo de suspensão das 

atividades de regência de aula de forma presencial, iniciou-se um estudo de como seria a 

retomada das atividades do câmpus. Foi verificado que a maioria dos alunos e servidores 

optaram pela retomada das atividades letivas de forma remota, culminando na proposta 

apresentada neste processo. 

 

II- METODOLOGIA 

 A relatoria, adotou a metodologia de ouvir a opinião de alguns professores de forma 

individual e de forma coletiva, onde foram observados pontos em todas as reuniões gerais 

promovidas pela Direção Geral do câmpus. Considerou-se também as pesquisas apresentadas 

pela Diretoria Geral do câmpus com relação a opinião dos docentes e discentes sobre como 

deveriam ser retomadas as atividades do câmpus. Outros pontos observados foram as portarias 

e resoluções que trataram do referido tema dentro do IFSP. Após ouvir e analisar os termos 

demonstrados anteriormente, posteriormente tecendo a análise com base no processo 
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submetido e este Conselho, exporá por escrito seu voto, colocando-o à apreciação do 

Conselho que havendo consenso será referendado; caso contrário, será submetido à votação. 

 

III- ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES 

Considerando a Portaria IFSP Nº 2337, de 26 de junho de 2020, que estabelece 

diretrizes para que os Câmpus do IFSP, em sua autonomia, possam decidir pela melhor forma 

de Reorganização das atividades Acadêmica para os câmpus. 

Considerando a Portaria VTP Nº 0040/2020, de 29 de junho de 2020, que designa 

servidores para composição de Grupo de Trabalho responsável pela proposição de estratégias 

letivas e calendários acadêmicos dos cursos do Câmpus Votuporanga nos termos do Art. 36 

da Portaria IFSP Nº 2337, de 26 de junho de 2020. 

Considerando o Art. 37 da Portaria IFSP Nº 2337, de 26 de junho de 2020 que 

estabelece os itens que devem compor a proposta de retoma das atividades pelos câmpus. 

Considerando a pesquisa realizada com os estudantes em que 57,1% optaram por 

atividades letivas remotas antes das presenciais para viabilizar o adiantamento da retomada do 

calendário letivo. Enquanto 25% preferem atividades letivas remotas somente após o retorno 

das atividades presenciais e 17,9% responderam que não devemos utilizar atividades letivas 

remotas em nenhuma ocasião. 

Considerando a pesquisa realizada com os docentes em que 71,6% optaram por 

atividades remotas antes do retorno das presenciais para viabilizar o adiantamento da 

retomada do calendário letivo. Enquanto 23% preferem utilizar atividades letivas remotas 

somente após o retorno das atividades letivas presenciais e apenas 5,4% responderam que não 

devemos utilizar atividades letivas remotas em nenhuma ocasião. 

Considerando a proposta que foi elaborada e discutida em Reunião Geral pelo 

Câmpus Votuporanga e posteriormente apresentada à Pró-reitora de Ensino manifestando o 

desejo do retorno das atividades letivas de forma não presencial. 

Considerando o Proposta de Retorno das Atividades apresentada pelo Grupo de 

Trabalho designado pela Portaria VTP Nº 0040/2020, de 29 de junho de 2020. 

Considerando os treinamentos proporcionados aos docentes e técnicos 

administrativos do Câmpus Votuporanga por meio da Direção Geral e da Equipe de Formação 

Continuada designada pela Portaria VTP Nº 0065/2017, de 30 de junho do 2017, onde foram 

realizadas de forma remota palestras e também treinamentos utilizando a ferramenta 

Microsoft Teams. Nos treinamentos mencionados foram abordados softwares para gravar e 

editar vídeos, softwares para elaboração de questionários e também como utilizar as 
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plataformas Moodle e Microsoft Teams que foram adotadas pelo IFSP Câmpus Votuporanga 

como sendo as plataformas oficiais para o ensino remoto. 

Baseando-se nas considerações acima o relator apresenta seu voto no item IV deste 

documento. 

  

IV- VOTO DO RELATOR 

Compreendendo a petição dos interessados e considerando a importância da 

necessidade de se retomar as atividades letivas do IFSP Câmpus Votuporanga, onde é 

apresentado pelo Grupo de Trabalho designado pela Portaria VTP Nº 0040/2020, de 29 de 

junho de 2020 um calendário para cada modalidade de curso, sendo elas: 

1. Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio; 

2. Cursos Superiores; 

3. Cursos Concomitante/Subsequente.  

Analisando as atividades de treinamento dos docentes e técnicos administrativos 

proporcionados pelo Câmpus Votuporanga, o meu parecer é: 

·  FAVORÁVEL quanto a aprovação da proposta de retorno das atividades de forma 

remota apresentadas pelo grupo de trabalho. 

 

  

 

Votuporanga, 03 de julho de 2020. 

 

_______________________________ 

André Luis Gobbi Primo 

Conselheiro Relator 
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3	de	julho	de	2020

Despacho:

Encaminho	parecer	para	o	presidente	do	CONCAM.

Assinatura:

Despacho	assinado	eletronicamente	por:

Andre	Luis	Gobbi	Primo,	PROFESSOR	ENS	BASICO	TECN	TECNOLOGICO,	DAE-VTP,	em	03/07/2020	11:24:52.



4	de	julho	de	2020

Despacho:

Encaminho	para	elaboração	de	matéria	sobre	a	aprovação	da	proposta	e	divulgação	de	informações	constantes

na	proposta.

Assinatura:

Despacho	assinado	eletronicamente	por:

Marcos	Amorielle	Furini,	DIRETOR	GERAL	-	CD2	-	DRG/VTP,	DRG/VTP,	em	04/07/2020	10:58:44.


