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Assunto:Assunto: Funcionamento do Câmpus durante Jogos da Copa do Mundo 2022

Considerando a realização da Copa do Mundo FIFA 2022; 

Considerando a portaria nº 9.763 de 9 de novembro de 2022, que estabelece orientações aos órgãos e en dades integrantes da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional, acerca do expediente nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol
na Copa do Mundo FIFA 2022.

Considerando o COMUNICADO N.º 24/2022 - GAB-RET/CHE-RET/RET/IFSP, de 16 de novembro de 2022, que dispões sobre o
Expediente nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol;

Considerando o OFÍCIO Nº 113/2022 - PRO-ENS/RET/IFSP, de 18 de novembro de 2022, que dispõe sobre a Suspensão das aulas nos
Jogos da Seleção Brasileira de Futebol e Reposição; 

Considerando o exíguo tempo para para eventuais reposições de aulas no Calendário Acadêmico 2022;  

A Direção Geral do IFSP - Câmpus Votuporanga, no uso de suas atribuições regulamentares comunica aos servidores e estudantes que
não haverá dispensa nos horários dos jogos.

Estudantes, docentes, servidores técnicos administra vos e demais membros da comunidade acadêmica poderão assis r aos jogos na
instituição, nos seguintes locais:

Anfiteatro
Auditório do Bloco D
Pátio

O horário de transmissão dos Jogos contarão como A vidade Espor va e os docentes, com aula nesse período, deverão acompanhar os
alunos que permanecerem no câmpus durante o horário da aula.

Estudantes menores de idade, que por ventura, forem sair antes do término de aulas, devem apresentar autorização devidamente
assinada pelo pai ou responsável para a Coordenadoria de Apoio ao Ensino (CAE). 

Os prestadores de serviço terceirizados deverão verificar possíveis alterações com a empresa responsável e fiscal de contrato. 

Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos, podem ser enviadas para adm.vtp@ifsp.edu.br. 

Câmpus Votuporanga/SP, 22 de novembro de 2022
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