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Assunto: Sobre a previsão de Retorno 100% Presencial de A vidades e o cenário epidemiológico atual da disseminação do SARS-COV-2 eAssunto: Sobre a previsão de Retorno 100% Presencial de A vidades e o cenário epidemiológico atual da disseminação do SARS-COV-2 e

sua variante Ômicronsua variante Ômicron

 

A Direção Geral do Campus Cubatão vem a público informar que está acompanhando os índices de evolução do quadro pandêmico e o

aumento de casos de contaminação pelo vírus da Covid-19. Não apenas no Brasil, mas também no mundo, observou-se um grande

aumento do número de infecções e pessoas doentes. 

Em nossa região da Baixada San sta, também estamos com um número elevado de casos de infecção por Influenza A (H3N2) e outros

vírus respiratórios.

Assim sendo, todas as medidas de prevenção devem ser man das pela comunidade acadêmica, tanto no que se refere ao cuidado

individual, como também ao cole vo, evitando aglomerações. Orientamos que o trabalho presencial e/ou  as a vidades presenciais

previamente agendadas sigam os protocolos de segurança sanitária.

Estamos sendo cautelosos com a análise do cenário atual, bem como com relação ao retorno 100% presencial de a vidades no campus a

partir do primeiro semestre letivo de 2022, de acordo com a resolução 10/2021 do CONCAM-CBT.

Assim, o planejamento previsto para 03 e 04 de março está man do, e  as aulas devem ser iniciadas em 07 março. Entretanto, a Direção

Geral do Campus está atenta aos indicadores  previstos pela Portaria 6585/IFSP (capacidade de atendimento da rede hospitalar local,

taxa de transmissão comunitária, taxa de óbitos confirmados e índice de vacinação da população do estado de São Paulo), bem como às

normas regulatórias estaduais e municipais.  

Uma eventual prorrogação da data de retorno presencial poderá ser comunicada à comunidade acadêmica do IFSP Campus Cubatão até

o dia 21 de fevereiro, mediante nota no site ins tucional, bem como comunicação via e-mail ins tucional aos servidores. Ressalte-se que

o planejamento para os dias 03 e 04 de março está man do, e o início do ano le vo se dará, impreterivelmente, em 07 de março de

2022, sendo remoto ou presencial, não havendo qualquer previsão de suspensão do calendário acadêmico.

Reiteramos que a Direção Geral estará, durante as próximas semanas, monitorando o quadro de indicadores do cenário pandêmico da

região, bem como a publicação de novas portarias e resoluções das instâncias superiores, a fim de possibilitar um retorno presencial

seguro para nossa comunidade acadêmica.

 

Direção Geral do Campus CubatãoDireção Geral do Campus Cubatão



Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Artarxerxes Tiago Tacito ModestoArtarxerxes Tiago Tacito Modesto, DIRETOR GERAL - CD2 - DRG/CBTDIRETOR GERAL - CD2 - DRG/CBT , em 24/01/2022 13:32:05.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 24/01/2022. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

287164
8e4ced8d4a

OFÍCIO N.º 2/2022 - DRG/CBT/IFSPOFÍCIO N.º 2/2022 - DRG/CBT/IFSP

RUA MARIA CRISTINA, 50, JARDIM CASQUEIRO, CUBATÃO / SP, CEP 11533-160RUA MARIA CRISTINA, 50, JARDIM CASQUEIRO, CUBATÃO / SP, CEP 11533-160


	Documento assinado eletronicamente por:

