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Estimadas(os) Mães, Pais e Responsáveis,

Estimadas(os) Estudantes,

 

Considerando o avanço da vacinação (1ª e 2ª doses, e vacinas de dose única) e a resultante imunização (15 dias

após a 2ª dose/vacina de dose única), a Reitoria do IFSP publicou normativas que indicam, a partir de

outubro/2021, o retorno gradativo às atividades presenciais nos câmpus do Instituto Federal de Educação, Ciência

e Tecnologia de São Paulo.

Atendendo a essas normativas (Portaria IFSP nº 4937, de 01/09/2021 e Portaria IFSP nº 5227/2021 de

21/09/2021), o IFSP-SRQ dará início gradativo às atividades presenciais. Somente devem comparecer ao câmpus

servidores e estudantes que estejam com o ciclo vacinal completo (2 doses ou vacina de dose única + o prazo de

15 dias após a 2ªdose/vacina de dose única, de forma a garantir a imunização completa). Atendendo às normativas

do município de São Roque/SP, será obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação para adentrar as

dependências do câmpus.   

Conforme orientação da Pró-Reitoria de Ensino do Instituto Federal de São Paulo (PRE-IFSP), após uma primeira

etapa, onde cabe à instituição se preparar para este retorno, adentraremos, na segunda etapa (Etapa II – atividades

parcialmente presenciais) a partir do final do mês de outubro, desde que os indicadores previstos para esta etapa

estejam em consonância com o disposto na Portaria IFSP nº 5227/2021. Tais indicadores estarão disponíveis a

partir da próxima sexta-feira e serão atualizados semanalmente. Estas e outras informações úteis encontram-se no

Painel Covid-19, disponível no site do IFSP câmpus São Roque: https://srq.ifsp.edu.br/index.php/painel-covid-19.

Nesta aba do site do câmpus também encontram-se informações sobre as normativas citadas; protocolos de

biossegurança do IFSP e do IFSP – câmpus São Roque etc.

Na Etapa 2 estão previstas as seguintes atividades: oferta de atendimento ao aluno; projetos de ensino,

pesquisa e extensão; aplicação de recuperação paralela; orientações e apresentações de TCC; aulas práticas

(no caso do câmpus São Roque, apenas aquelas que possam ser realizadas fora do câmpus,

preferencialmente em locais ao ar livre).

Recomendações e orientações importantes:

- Recomendamos fortemente a vacinação e a imunização completa.

- Um Protocolo de Biossegurança será seguido para as atividades presenciais no câmpus. Acesse o protocolo de

biossegurança no site: https://srq.ifsp.edu.br/index.php/painel-covid-19#protocolos

- Na Etapa II, a ida dos estudantes ao câmpus é voluntária (as aulas continuam no modelo remoto) e deve ocorrer

mediante agendamento. 

- Observem que não haverá aulas no câmpus durante a Etapa II, as aulas continuam, neste momento (2º

semestre de 2021), no modelo remoto (online). 

- Algumas aulas práticas, em alguns cursos, acontecerão em outros ambientes, especialmente ao ar livre - mas

isso será avisado com antecedência pela Coordenadoria de cada Curso.

- Haverá novos comunicados e orientações para organizar a ida de estudantes ao câmpus, mediante

agendamento e rodízio de pequenos grupos, evitando-se aglomerações. Estes agendamentos serão feitos pelos



docentes, sempre em comunicação com a coordenação dos cursos e Diretoria de Ensino do câmpus.

- Destacam-se que os atendimentos presenciais ao público somente serão realizados pelos setores mediante

agendamento prévio via whatsapp ou e-mail do setor. Os números de whatsapp dos setores de ensino estão

disponíveis no site do câmpus: http://srq.ifsp.edu.br/index.php/diretoria-educacional/comunicados-noticias-

e-publicacoes/1015-novo-canal-de-comunicacao-whatsapp-dos-setores-de-ensino      

- Observem que três medidas de segurança estão sendo seguidas para a proteção de toda a comunidade

acadêmica: a) indicadores favoráveis; b) atendimento ao protocolo de biossegurança; c) somente vacinados

(ciclo vacinal completo + prazo de imunização) adentrarão ao câmpus.

Desde o começo de outubro, os cursos e setores estão organizando escalas e horários de atendimento aos alunos e

público em geral. Pedimos que aguardem novos comunicados com o planejamento e os procedimentos a serem

adotados para a gradativa retomada às atividades acadêmicas presenciais.

A cada mês desta etapa (outubro, novembro e dezembro), serão dadas orientações de acordo com o andamento das

atividades e melhoria dos índices e indicadores conforme as normativas e suas atualizações (Portarias IFSP nº

4937, de 01/09/2021 e nº 5227/2021 de 21/09/2021). Ao enviarmos novas orientações, também agendaremos

reuniões com os estudantes dos cursos superiores e pós-graduação e com familiares responsáveis pelos estudantes

do ensino médio. Também estão previstos agendamentos de reuniões com os representantes estudantis (Grêmio

Estudantil, Centros Acadêmicos, Representantes de Turma).

Com o objetivo de dar um prazo que permita a toda comunidade acadêmica se preparar para esta etapa, estando os

indicadores favoráveis (ver site do IFSP-SRQ), as atividades acadêmicas pertinentes à Etapa II ocorrerão a partir

de 25 de outubro de 2021.   

 

Atenciosamente,

Direção-Geral e Diretoria Adjunta de Ensino do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

– câmpus São Roque.

 

 

São Roque/SP, 11 de outubro de 2021. 
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