
NOTA 

A Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP e a Assessoria de Relações Internacionais – 

ARINTER do IFSP considerando: 

- o bem-estar de nossos servidores 

- a pandemia mundial do vírus COVID-19 (Coronavírus) reconhecida pela OMS; 

- as orientações do Ministério da Saúde do Brasil em relação à pandemia do COVID-

19 

- o fechamento da fronteira brasileira; 

- o fechamento da fronteira do Canadá para estrangeiros até 30 de junho, 

(https://orders-in-

council.canada.ca/attachment.php?attach=38952&lang=en&fbclid=IwAR1lQ_BfEde

pmDkMp0yAQpVdgBlchTns5kLG1ugZe2KHYZl7PcA_-WO7hQQ); 

 

INFORMAM   aos servidores selecionados nos editais nº 687/2019, 688/2019 e 

689/2019 de 23 de setembro de 2019, para cursos de imersão nas cidades de Toronto e 

Montreal, Canadá, o ADIAMENTO desses cursos para outubro de 2020, conforme 

cronograma abaixo: 

 
DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Ação Data/Período 

Inscrições  25/09 a 21/10/2019 

Resultado Preliminar 29/10/2019 

Recursos  30/10/2019 

Resultado Final  05/11/2019 

Envio de e-mail pela ILSC – TORONTO FIRST STEP com link 

para teste e formulários para preenchimento  

07/11/2019 

Servidores: envio dos formulários respondidos e realização 

do teste online  

08/11 a 18/11/2019 

Envio de e-mail pela ILSC – TORONTO FIRST STEP (para o e-

mail dos servidores) com o resultado dos testes, carta de 

aceitação (necessária para emissão de visto e solicitação do 

afastamento do país) e instruções para matrícula e 

pagamento da 1ª parcela. 

A partir de 21/11/2019 

Quitação da primeira parcela de pagamento do curso  até 20/12/2019 

Quitação da segunda parcela de pagamento do curso  até 20/01/2020 

Quitação da terceira parcela de pagamento do curso  até 20/02/2020 

Quitação da quarta parcela de pagamento do curso até 20/03/2020 
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Quitação da quinta parcela de pagamento do curso até 20/04/2020 

Quitação da sexta parcela de pagamento do curso até 20/05/2020 

Comprovar possuir o visto canadense (estudante ou 

turista) ou Autorização Eletrônica de Viagem (ETA)  

até 17/08/2020 

Data limite de abertura do processo referente ao 
afastamento do país. 

24/08/2020 

Viagem de ida  03 ou 04/10/2020 

Início do curso  05/10/2020 

Término do curso  30/10/2020 

Viagem de volta  31/10 a 03/11/2020 

Envio do relatório de atividades e da cópia do boletim para 
o e-mail do respectivo edital e inserção da cópia do 
certificado no processo eletrônico no SUAP 
Edital 687/2020 – intercambioedital687_19@ifsp.edu.br  
Edital 688/2020 – intercambioedital688_19@ifsp.edu.br 
Edital 689/2020 – intercambioedital689_19@ifsp.edu.br 
 

até 07/12/2020 

Realização de ação para a comunidade interna do IFSP, 

para relatar a experiência, conforme disposto no item 6.8, 

“c”. 

até 05/03/2021 

 

Informamos ainda que, caso seja necessário, dependendo do contexto geral, evolução 

da pandemia e diretrizes governamentais, o cronograma poderá ser alterado.  

Casos individuais e situações não previstas serão analisados pela DDGP e pela 

ARINTER. 

 

São Paulo, 20 de março de 2020. 

 

(assinado no original) 

 

Layse Nascimento Freire 
Diretora Adjunta de 

Desenvolvimento de Pessoal 

 

(assinado no original) 

 

Cynthia Regina Fischer 
Assessora de Relações Internacionais 
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