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24 de março de 2020

A Comunidade Escolar do Instituto Federal de São Paulo - Câmpus Votuporanga 

ASSUNTO: Suspensão dos calendários acadêmicos dos cursos e do atendimento

presencial no Câmpus Votuporanga.

1. Considerando a evolução das medidas de isolamento social recomendadas pelo

Ministério da Saúde para fins de prevenção por contato para o COVID-19.

2. Considerando a determinação de quarentena em todo o Estado de São Paulo

por meio do Decreto n. 64.881 de 22 de março de 2022.

3. Considerando que o Reitor do IFSP, por meio da Portaria n. 1.200 de 23 de

Março de 2020, suspende os calendários acadêmicos de todos os cursos de

todos os câmpus do IFSP.

4. Venho, por meio deste, comunicar à toda comunidade interna e externa do

Câmpus Votuporanga que:

está suspenso, por tempo indeterminado, o atendimento presencial no

Câmpus Votuporanga. As demandas deverão ser encaminhadas por

e-mail para adm.vtp@ifsp.edu.br ou pelo telefone (17) 3426-6990;

as aulas de todos os cursos presenciais do Câmpus Votuporanga

estão suspensas por tempo indeterminado;

ao término do período de suspensão das aulas haverá revisão dos

calendários acadêmicos para efetivação da reposição dos dias letivos

e carga horária dos cursos ofertados;

as demais atividades dos servidores, referentes ao ensino (exceto

aulas), pesquisa, extensão e administração serão realizadas de forma

remota;

recomenda-se atenção e acompanhamento contínuo às comunicações

oficiais realizadas no site oficial,  SUAP e redes sociais da instituição.

5.  Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer

esclarecimentos.

Marcos Amorielle Furini

http://vtp.ifsp.edu.br/index.php/informativos/2405-coronavirus-acompanhe-aqui.html
http://vtp.ifsp.edu.br/index.php/informativos/2405-coronavirus-acompanhe-aqui.html
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