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Aos ALUNOS matriculados nos cursos regulares do Câmpus Cubatão

ASSUNTO: Potencial de acesso remoto dos alunos do IFSP Cubatão

        A Pró-Reitoria de Ensino (PRE) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), tendo em vista a

publicação da Portaria Nº 1.200, de 23 de março de 2020 (https://www.ifsp.edu.br/images/reitoria/Portarias/2020/portaria1200.pdf),

trouxe orientações aos câmpus do IFSP no que tange à área de ensino, para este período de suspensão do calendário acadêmico.

        Diante da crise epidemiológica provocada pela pandemia do novo Coronavírus surgem enormes desafios à

sociedade, os quais precisam ser encarados com objetividade e de maneira colaborativa. As Instituições de

Ensino, ao lado das demais instituições, profissionais e comunidade, devem assumir seu protagonismo, sendo

responsáveis pelo processo educativo de diferentes gerações.

            Assim, estamos consultando os alunos regularmente matriculados para identificar quais são as melhores

estratégias para minimizar os prejuízos da interrupção das aulas. 

            Sua participação é fundamental, por isso, pedimos sua colaboração para responder o questionário

disponibilizado no link abaixo, cujo preenchimento demora menos que 5 minutos.

            Gratos pela colaboração,

LINK --> https://forms.gle/n7sbprrtM4rKYDtx6
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