
IFSP busca a reorganização de suas atividades acadêmicas tendo por 
premissas a defesa da vida, do ensino público, gratuito e de qualidade e a 
gestão democrática 
 
A pandemia de Covid-19 causou impactos na Educação no mundo todo. Em maio, 

os dados da UNESCO apontaram que aproximadamente 1,3 bilhões de estudantes 

eram afetados pelo fechamento de escolas, correspondendo a 72,4% do total de 

estudantes matriculados no mundo. 

O IFSP suspendeu  suas aulas presenciais em 14 de março, na sequência do 

Boletim Nacional do Ministério da Saúde informar ter havido constatação de 

transmissão comunitária do novo Coronavírus no estado de São Paulo, 

suspendendo os calendários acadêmicos a partir de 23 de março. 

De lá para cá, além de inúmeras ações de combate à pandemia e mitigação de 

seus efeitos, como produção e distribuição de insumos, como álcool, máscaras, 

protetores faciais, distribuição de cestas básicas, projeto e manutenção de 

respiradores, etc., o IFSP buscou levantar dados e tomar medidas necessárias 

para a realização de atividades acadêmicas de forma segura, com qualidade no 

ensino e sem gerar exclusão. 

Desde a suspensão dos calendários, sob orientação da Pró-reitoria de Ensino, os 

câmpus seguiram com atividades inclusivas e voluntárias, realizadas por 

docentes, sócio-pedagógico, bibliotecas, dentre outros, como forma de manter o 

vínculo e dar suporte aos alunos. 

Mais de 50% da oferta de vagas do IFSP está voltada para o ensino técnico de 

nível médio, preferencialmente na modalidade de cursos integrados, isso 

significa que os Projetos Pedagógicos desses cursos são elaborados de forma 

integrada, ou seja, não são sobreposições de um curso sobre o outro, de modo 

que é preciso reflexão e adaptação dos planos de ensino para o caso de 

conteúdos que possam ser trabalhados de forma remota e outros não. Além 

disso, para qualquer curso, a realização de atividades remotas no ensino 

demanda planejamento, treinamento e adequação de recursos para que a 

qualidade e a igualdade de acesso sejam garantidas. 

Assim, visando manter a qualidade do ensino e propiciar que todos os estudantes 

sejam atendidos, durante o mês de abril, a Pró-reitoria de Ensino fez um 



levantamento junto aos câmpus, quanto à acessibilidade e condições dos 

estudantes e docentes, bem como as necessidades de formação para uso de 

ferramentas de tecnologia da informação e ensino não presencial. 

De lá para cá os dados foram sendo atualizados e, atualmente, temos que 72,5% 

dos alunos do IFSP, ou seja, 28.208 alunos responderam à pesquisa. Dos 36 

câmpus, 6 apresentaram adesão ao questionário inferior a 60% (Bragança 

Paulista - 43%, Campinas - 21%, Campos do Jordão - 59%, Caraguatatuba - 

43%, Catanduva - 48% e Pirituba - 51%). Dentre o grupo de alunos que 

respondeu à pesquisa, aproximadamente 91% informou contar com 

internet em casa, 95% dispõe de smartphones, 73% de notebook e 63% de 

desktops (excluindo câmpus em que essa questão não foi feita). 

É importante destacar que nada podemos afirmar sobre os 27,5% de 

estudantes que não responderam à pesquisa, e outras formas de contato 

estão e devem ser tomadas para viabilizar ações. Dentre os que responderam, 

temos 5%, ou seja, 1410 alunos sem acesso a internet em casa. 

Além da questão da acessibilidade, foi preciso considerar também a formação 

adequada e orientação aos servidores, o que vem sendo feito pelo Centro de 

Educação a Distância, por meio de trilhas formativas, guias e suporte a 

ferramentas que já vem sendo utilizadas nesse período com as atividades 

voluntárias. 

A partir destes dados coletados em abril, a PRE elaborou um estudo, 

considerando a conjuntura, a legislação vigente, os regulamentos do IFSP e as 

projeções em relação à pandemia. Esse estudo foi enviado aos 36 câmpus e às 

representações estudantis para que dessem suas contribuições, o que ocorreu 

por meio de documentos enviados e reuniões com os Diretores adjuntos 

educacionais, Diretores gerais e representações estudantis. Esse material inicial 

apresentava 09 cenários de organização da reposição de aulas e novos 

calendários, todos considerando retorno presencial quando possível. O objetivo 

dos cenários era realizar projeções para propiciar a discussão, apontando 

diferentes formas de reorganização que dependiam das datas de liberação para 

abertura dos câmpus. Infelizmente, a pandemia em nosso país avançou, de modo 

que as medidas de isolamento social persistem, ainda sem previsão para a 



possibilidade de retorno presencial. Além disso, dadas as especificidades e 

questões regionais de cada câmpus, foi sendo construído um entendimento de 

que os câmpus deveriam ter autonomia para, dentro de diretrizes dadas pela 

instituição, planejarem a reorganização de suas atividades. 

Sendo um momento excepcional e que envolve toda a comunidade – professores, 

técnicos-administrativos, alunos e seus familiares – a questão precisa ser 

discutida por todos, dentro do princípio da gestão democrática. Pensando nisso, 

e como forma de contar com a expertise e olhar dos diversos conselhos, 

comissões, segmentos, núcleos e sindicato, foi criada a              

                                                                 

Excepcionalidade – COMPARECE. 

A COMPARECE analisa e elabora propostas, discutidas pelos membros, para 

auxiliar nas decisões de gestão.  A partir das reuniões dessa comissão, foi revista 

a Portaria n. 1200, que suspendera todos os calendários. A portaria n. 2070 

autorizou a retomada dos calendários para os cursos de Pós-Graduação e para os 

Cursos já ofertados em EaD, ou com parte da carga horária em EaD prevista no 

PPC, desde que respeitadas uma série de condições e sem realização de 

atividades avaliativas com atribuição de notas ou médias durante a vigência da 

portaria.   

A comissão debateu também propostas como o estabelecimento da figura do 

“                ”             h       u         atividades remotas, a 

criação de comissões locais nos câmpus, e estudos como o realizado pelos 

NAPNEs, levantando a situação dos estudantes com necessidades educacionais 

específicas. 

Um importante marco legal, foi o Parecer número 05 do Conselho Nacional de 

Educação, que aprovou orientações com vistas à reorganização do calendário 

escolar e à possibilidade de cômputo de atividades não presenciais, para fins de 

cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da pandemia do novo 

coronavírus. A homologação desse parecer foi publicada do DOU em 01 de junho. 

A partir dele, a PRE elaborou uma minuta com as possibilidades e limites, os 

marcos legais para discussão nos câmpus. Os 36 câmpus enviaram suas 



contribuições, sendo cerca de 800 observações e sugestões ao texto, o que deu 

origem a uma minuta que é o documento discutido atualmente pela 

COMPARECE. 

O texto traz as diretrizes para que os câmpus, dentro de sua autonomia, retomem 

os calendários de seus cursos e reorganizem suas atividades acadêmicas. São 37 

artigos, que se dividem em 5 partes: reorganização do calendário acadêmico; 

reposição com atividades presenciais; reposição com atividades não presenciais; 

trabalho discente efetivo (TDE); planejamento para os estudantes concluintes: 

da graduação e da educação básica. 

As diretrizes para uma eventual retomada das atividades acadêmicas, 

indicam a necessidade de que qualquer ação por parte dos câmpus deve 

considerar as condições de acessibilidade de discentes, docentes e técnicos 

a recursos materiais em geral, bem como as condições sanitárias para que 

a retomada seja feita de forma segura. Munidos destas informações a 

minuta estabelece a possibilidade de uma retomada das atividades 

acadêmicas de forma não presencial, presencial, ou mista. 

Segundo o texto, os câmpus deverão elaborar, considerando as normas 

legais e recomendações das autoridades sanitárias, um plano de atividades 

para cada curso/turma do câmpus, estabelecendo a metodologia a ser 

utilizada na continuidade das atividades, bem como informar os meios que 

utilizará para acompanhamento. Este plano deve ser elaborado pelas 

CEICs, NDEs e Colegiados, prevendo também estratégias de inclusão dos 

alunos em situação de vulnerabilidade, bem como as ações de 

acompanhamento aos estudantes com necessidades específicas. 

O uso ou não de atividades não presenciais será de decisão do câmpus,  que 

deve levar em consideração um conjunto de dispositivos pedagógicos e 

metodológicos para sua realização. Não será preciso alterar os PPCs, por se 

tratar de metodologia que vai auxiliar nas atividades de ensino e aprendizagem 

dos alunos e alunas do IFSP durante o período de excepcionalidade, sendo 

prevista a entrega de relatórios bimestrais para que a PRE e o Conselho de 

Ensino – CONEN possam realizar o devido acompanhamento das atividades 

desenvolvidas. 



Com a definição dessas diretrizes e a posterior análise e planejamento dos 

câmpus a fim de reorganizar suas atividades com segurança, mantendo a 

qualidade do ensino e de forma inclusiva, o IFSP responde ao momento atual 

mantendo suas premissas de defesa da vida, do ensino público, gratuito e de 

qualidade, e construindo esses caminhos alternativos em diálogo com a 

comunidade, seguindo o princípio da gestão democrática. 

Todo o material mencionado, os estudos, propostas, minutas de documentos e 

histórico de discussões está disponível por meio do link 

https://drive.ifsp.edu.br/s/6vT5SJ5ewO0WIJ1 

A próxima reunião da COMPARECE, que tem por pauta a minuta que estabelece 

diretrizes para a reorganização das atividades acadêmicas, ocorre nessa quarta-

feira, 24 de junho, às 10h, e pode ser acompanhada por meio do Canal do IFSP 

no Youtube, também com tradução em libras. 
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