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COMUNICADO

À Comunidade Acadêmica
IFSP – Cubatão

O Diretor-Geral do Campus Cubatão do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, no uso de usas atribuições e,
considerando a Resolução do CONCAM-CBT nº 10/2021 e o acompanhamento dos indicadores previstos pela Portaria IFSP nº 620, de 29
de janeiro DE 2022,
FAZ SABER:
1. o ano letivo de 2022 terá início em 7 de março de 2022.

2. as reuniões de Planejamento Administra vo e Acadêmico acontecerão, de forma remota,
remota nos dias 3 e 4 de março, e a
convocação seguirá nos próximos dias.

3. entre 7 e 25 de março de 2022,

a. o Campus Cubatão permanecerá na Etapa 2/3 da P ortaria IFSP nº 620, de 29 de janeiro de 2022, que prevê a realização
de atividades acadêmicas parcialmente presenciais ou em regime de alternância;

b. de acordo com o Comunicado nº 3/2022 - DGP-PRD/PRO-PRD/RET/IFSP, aos setores administra vos, ﬁca permi da a
flexibilização da jornada de trabalho presencial, conforme escala definida com a chefia imediata;

c. as aulas regulares acontecerão de forma remota , por meio da plataforma Moodle e outras TICs;

d. o Campus Cubatão realizará ações de acolhimento presencial para estudantes, servidores, trabalhadores terceirizados
e contratados, a serem divulgadas oportunamente.

4. O retorno 100% presencial das atividades administrativas e acadêmicas do Campus Cubatão acontecerá a partir do dia 28 de
março de 2022.
2022

5. Conforme a Portaria Norma va nº 37/2022 -RET/IFSP, de 29 de janeiro de 2022, todas as pessoas deverão apresentar o
comprovante de vacinação ou teste RT-PCR ou teste an geno nega vos para Covid-19 para terem acesso ao campus. Os
testes RT-PCR e de antígenos aceitos são aqueles feitos em até 72 horas da coleta do exame.

6. O comprovante de vacinação contra a COVID-19 deverá ser enviado pelos alunos por meio do formulário disponível na URL

https://forms.gle/weDj2xV4UE4J39Zd7. Mais informações: https://www.ifsp.edu.br/ultimas-noticias/2767-ifsp-exigiravacinacao-contra-a-covid-19-para-atividades-presenciais.

Mais informações serão divulgadas oportunamente.
A Equipe de Direção do Campus Cubatão deseja um ótimo ano letivo a toda comunidade!
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