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Nota	 da	 Reitoria	 do	 IFSP	 sobre	 a	 reportagem	 “Alunos	 do	 IFSP	 estão	 sem	
alternativas	para	retomar	as	aulas”	veiculada	pelo	Jornal	da	EPTV	
	
	

11	de	junho	de	2020	
	

	
Diante	da	repercussão	da	notícia	veiculada	em	04	de	 junho	pelo	 Jornal	EPTV	–	

Primeira	Edição,	intitulada	“Alunos	do	IFSP	estão	sem	alternativas	para	retomar	

as	aulas”,	a	Reitoria	do	 Instituto	Federal	de	São	Paulo	 lamenta	que	a	edição	da	

notícia	e	a	pauta	aparentemente	pré-definida	 tenham	 levado,	à	comunidade	do	

IFSP	e	 à	 sociedade	em	geral,	mensagem	diferente	daquela	que	o	Pró-Reitor	de	

Ensino	e	o	aluno	da	instituição	entrevistados	tentaram	transmitir.	

A	Reitoria	do	IFSP	esclarece	que,	tendo	sido	procurada	pelo	jornal	para	dar	uma	

entrevista	acerca	da	retomada	de	calendários	escolares,	designou	o	Pró-reitor	de	

Ensino,	 Reginaldo	 Vitor	 Pereira	 para	 tanto,	 o	 qual	 concedeu	 a	 entrevista	 por	

meio	do	aplicativo	Skype,	no	dia	03	de	junho,	das	12h	às	12h45.	

O	 Pró-Reitor	 de	 Ensino	 deu	 um	 histórico	 dos	 acontecimentos	 e	 ações	 da	

instituição,	 os	 quais	 serão	 retomados	 adiante	 nesta	 nota,	 destacando	 como	 a	

instituição,	 que	 compreende	 Ensino,	 Pesquisa	 e	 Extensão,	 está	 atuando	

fortemente	 no	 combate	 à	 pandemia	 e	mitigação	 de	 seus	 efeitos,	 em	 ações	 que	

vão	 da	 produção	 e	 distribuição	 de	 insumos,	 como	 álcool,	máscaras,	 protetores	

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

desenvolvimento	de	softwares,	entre	várias	outras	ações	que	contribuem	com	a	

sociedade	 no	 enfrentamento	 desta	 crise	 e	 cumprem	 com	 a	 função	 social	 da	

instituição.	

Especificamente	 em	 relação	 à	 paralisação	 dos	 calendários,	 reforçou	 a	

necessidade	da	medida	tomada	em	23	de	março	para	a	proteção	da	comunidade	

do	 IFSP,	 composta	 por	 alunos	 e	 servidores,	 a	 necessidade	 de	 estudos	 e	

planejamento	 para	 a	 manutenção	 do	 ensino	 de	 qualidade	 e	 sem	 exclusão,	 o	

levantamento	 de	 dados	 feito	 junto	 a	 docentes	 e	 discentes,	 a	 dificuldade	 em	

chegar	 à	 parte	 do	 corpo	 discente,	 as	 ações	 tomadas	 para	 garantir	 a	

acessibilidade,	 a	 diferença	 entre	 Ensino	 a	 Distância	 como	 modalidade	 ou	

metodologia,	a	abrangência	do	IFSP	no	Estado	de	São	Paulo,	com	especificidades	
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locais	 de	 seus	 36	 câmpus,	 a	 necessidade	 de	 diálogo	 entre	 os	 diferentes	

segmentos	e	 instâncias	da	instituição,	que	preza	pela	gestão	democrática,	entre	

outros	 pontos	 que,	 não	 tendo	 aparecido	 na	 reportagem	 em	 sua	 complexidade,	

são	 expostos	 a	 seguir,	 como	 forma	 de	 esclarecer	 a	 comunidade	 do	 IFSP	 e	 a	

sociedade	em	geral,	e	reforçar	as	premissas	desta	gestão.	

A	 posição	 da	 OMS	 é	 de	 que	 passamos	 pela	 	 “maior	 crise	 sanitária	mundial	 de	

nossa	 época”.	 Para	 além	 dos	 efeitos	 diretos	 da	 Covid-19,	 os	 impactos	 na	

economia,	no	trabalho,	na	sociabilidade,	dentre	outros,	configuram	também	uma	

crise	humanitária.	

Com	 a	 Educação	 não	 poderia	 ser	 diferente.	 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. 

De maneira diligente, o IFSP estabeleceu já na segunda semana do mês de março um 

Comitê de Crise. Em 13 de março, o Boletim	 Nacional	 do	 Ministério	 da	 Saúde	

informou	 ter	 havido	 constatação	 de	 transmissão	 comunitária	 do	 novo	

Coronavírus	no	estado	de	São	Paulo,	de	modo	que	o	IFSP	optou,	em	14	de	março,	

por	suspender	as	aulas	presenciais.	

Consciente	 de	 que	 a	 realização	 de	 atividades	 remotas	 no	 ensino	 demandam	

planejamento,	 treinamento	 e	 adequação	 de	 recursos	 para	 que	 a	 qualidade	 e	 a	

igualdade	 de	 acesso	 sejam	 garantidas,	 priorizando	 o	 bem	 estar	 de	 sua	

comunidade	e	a	educação	pública,	gratuita	e	de	qualidade,	a	Reitoria	suspendeu	

os	 calendários	 dos	 cursos	 do	 IFSP,	 presenciais	 e	 a	 distância,	 a	 partir	 de	 23	 de	

março	de	2020.	

Esta	é	uma	premissa	inegociável:	o	primeiro	compromisso	do	IFSP	é	com	a	

vida.	

A	suspensão	dos	 calendários,	para	além	das	medidas	de	distanciamento	 social,	

considera	 a	 necessidade	 de	 reorganização	 da	 vida	 das	 pessoas	 –	 servidores,	

alunos	 e	 seus	 familiares	 –	 às	 quais	 foram	 modificadas	 sobremaneira	 nesse	

período,	por	questões	de	saúde,	por	cuidados	com	entes	queridos,	por	mudanças	

de	rotina	e	adaptação	ao	trabalho	remoto.	
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Outra	premissa	é	a	defesa	do	ensino	público,	gratuito	e	de	qualidade.	

A	mera	transposição	de	atividades	presenciais	para	atividades	remotas,	se	feita	

de	 maneira	 apressada	 e	 sem	 planejamento,	 apenas	 contribuiria	 para	 a	

precarização	do	ensino	ou	para	uma	“maquiagem”	do	problema.	

Além	disso,	sendo	uma	instituição	pública	de	ensino,	ela	não	pode	excluir	a	priori	

um	grupo	de	estudantes	por	falta	de	acesso	às	ferramentas	empregadas	para	as	

atividades	de	ensino.	

Cumpre	 lembrar	que	os	 institutos	 federais,	por	 sua	 lei	de	 criação,	destinam	no	

mínimo	 50%	 de	 suas	 vagas	 para	 o	 ensino	 técnico	 de	 nível	 médio,	

preferencialmente	na	modalidade	de	 cursos	 integrados.	Os	36	 câmpus	do	 IFSP	

em	atividade	contam	com	essa	modalidade,	cursos	integrados,	em	que	os	alunos	

cursam	 o	 ensino	médio	 e	 a	 formação	 técnica.	 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,	já	que	eles	estão	interligados	no	planejamento.	Além	disso,	os	planos	

de	aula	e	as	dinâmicas	de	ensino-aprendizagem	não	podem,	sem	prejuízo,	serem	

transpostos	 de	 maneira	 automática	 para	 outras	 metodologias,	 demandando	

adaptação	dos	materiais	e	discussão	entre	os	docentes	de	cada	curso,	do	sócio-

pedagógico	dos	câmpus	e	outros	setores	envolvidos	com	as	atividades	de	ensino,	

lembrando	 que	 os	 docentes	 atuam	 em	 diferentes	 níveis	 de	 ensino:	 educação	

básica,	graduação	e	pós-graduação.	

É	 importante	 destacar	 também	 que	 esta	 situação	 não	 tem	 precedentes,	 ela	 é	

nova	 para	 todos.	 Os	 desdobramentos	 da	 Pandemia	 são	 dinâmicos.	 Seja	 em	

relação	à	situação	epidemiológica	das	diferentes	cidades	do	Estado	de	São	Paulo,	

ou	 pelas	 mudanças	 na	 legislação,	 as	 ações	 e	 o	 planejamento	 do	 IFSP	 neste	

período	 tiveram	de	 lidar	 com	este	 cenário,	 ainda	 em	 transformação	 constante.	

Houve	projeções	por	parte	dos	órgãos	oficiais	de	diferentes	datas	para	retorno	

de	 atividades,	 considerando	 a	 passagem	 pelo	 “pico	 da	 pandemia”,	 a	 qual	

infelizmente	não	aconteceu,	 com	o	Brasil	 tendo,	ainda,	 crescimento	no	número	

de	 casos	 e	 óbitos,	 o	 que	 joga	 para	 adiante	 qualquer	 previsão	 de	 retorno	

presencial.	
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O	Parecer	número	5	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	 –	 Covid-19,	 foi	

homologado	apenas	em	29	de	maio,	com	publicação	do	DOU	em	01	de	junho.	

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.	É	importante	frisar	que	a	menção	feita	pelo	

Pró-reitor	de	Ensino	sobre	um	percentual	de	docentes	que	“não	tinha	formação	

específica	 para	 atuar	 com	 os	 recursos	 educacionais	 por	 meio	 de	 tecnologia”,	

primeiro,	 diz	 respeito	 a	 este	 levantamento	 de	 abril	 e	 não	 ao	 momento	 atual,	

segundo,	 fala	 de	 “formação	 específica”,	 daí	 a	 diferença	 também	 apontada	 na	

entrevista	 entre	 EaD	 como	 modalidade	 ou	 metodologia	 de	 ensino.	 De	 modo	

algum	este	dado,	colocado	em	relação	com	vários	outros,	e	apenas	para	indicar	

as	 ações	 de	 formação	 e	 atividades	 que	 já	 ocorrem	 durante	 este	 período	 como	

preparação	 a	partir	 dos	dados	 coletados	 anteriormente,	 permitia	 a	 informação	

passada	 pela	 reportagem	 de	 que	 “de	 acordo	 com	 a	 instituição,	 a	 principal	

dificuldade	está	na	falta	de	qualificação	dos	professores	para	passar	o	conteúdo	

digital”	 (sic).	 Esta	 afirmação	 é	 simplesmente	 inverossímil,	 além	 de	 explicitar	 a	

confusão	feita	ao	se	referir	a	“passar	o	conteúdo	digital”.	

O	Centro	de	Educação	 a	Distancia	 levantou	 e	disponibilizou	 cursos	 e	materiais	

formativos,	bem	como	auxiliou	diversas	atividades	 inclusivas	e	voluntárias	que	

vêm	sendo	realizadas	por	docentes,	sócio-pedagógico,	bibliotecas,	dentre	outros	

no	período.	

Essas	 atividade,	 orientadas	 desde	 de	 24	 de	 março	 por	 meio	 do	 Comunicado	

03/2020	 da	 PRE,	 visam	 a	 manutenção	 do	 vínculo	 e	 o	 suporte	 aos	 estudantes	

nesse	 período,	 tendo	 servido	 também	 como	 preparação	 e	 testes	 de	 diferentes	

possibilidades.	

Porém,	apesar	do	período	de	pandemia	afetar	a	todos,	nem	todos	são	afetados	da	

mesma	 forma.	 Num	 país	 marcado	 por	 desigualdades,	 estas	 estão	 presentes	
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também	nas	 condições	 de	 acessibilidade	 e	 possibilidades	 de	 acompanhamento	

dos	cursos	por	parte	dos	estudantes.	

Infelizmente,	 a	 situação	 mostrada	 na	 matéria	 da	 EPTV,	 de	 um	 aluno	 com	

equipamento,	 local	 de	 estudos	 e	 o	 responsável	 disponível	 para	 acompanhá-lo,	

não	é	a	condição	de	todo	o	corpo	estudantil.	E	a	instituição	vem	se	empenhando	

durante	este	período	para	que,	além	de	manter	a	qualidade	do	ensino,	ele	 seja	

inclusivo.	

Isso	 foi	apontado	 inclusive	pelo	aluno	entrevistado	na	matéria.	 Samuel	Vicente	

Dias	de	Freitas,	atual	Presidente	do	Grêmio	–	IFSP	–	Câmpus	Campinas,	divulgou	

Nota	 de	 Esclarecimento	 pessoal	 e	 pública	 por	 não	 concordar	 com	 a	 edição	 da	

matéria	 em	 questão.	 Informou	 que	 seu	 diálogo	 com	 a	 mãe	 de	 aluno	 que	 o	

procurou	e	com	a	 jornalista,	enfatizou	sempre	a	 inclusão	e	que	ele	mesmo	não	

dispõe	de	computador	adequado,	tendo	dado	a	entrevista	por	meio	de	aparelho	

celular.	

O	aluno	Samuel	Freitas,	aponta	 ter	 “críticas	pontuais”	quanto	ao	processo,	mas	

destaca	que	“os	caminhos	de	comunicação	e	de	construção	coletiva	que	a	reitoria	

está	 tomando	 com	 relação	 à	 pandemia	 me	 parecem	 estar	 sendo	 bem	

democráticos	e	representativos”.		

O	 que	 esta	 Reitoria	 enfatiza	 é	 a	 qualidade	 de	 seu	 corpo	 de	 servidores,	 sua	

qualidade	 em	 Ensino,	 Pesquisa	 e	 Extensão,	 e	 a	 responsabilidade	 com	 a	 qual	 a	

instituição	está	tratando	o	atual	período	de	pandemia.	Felizmente,	isto	pode	ser	

melhor	absorvido	por	meio	das	palavras	do	próprio	estudante,	ao	dizer	que	os	

professores	do	IFSP:		

	 “nos	ajudam	e	muito,	com	tudo.	Estão	sempre	à	disposição	de	nós	alunos,	

	 e	 lutam	por	nós	e	pelo	nosso	aprendizado	com	qualidade.	Devo	muito	à	

	 instituição	 e	 aos	 professores	 pelas	 oportunidades	 que	 tive	 de	 poder	

	 crescer	 intelectualmente	 e	 como	 pessoa.	 Ainda	mais	 eu,	 que	 sou	 pobre,	

	 negro	 e	 vim	 de	 uma	 escola	 pública,	 pois	 não	 vislumbraria	 tais	

	 oportunidades	 normalmente.	 Seria	 uma	 tremenda	 hipocrisia	 da	 minha	

	 parte	fazer	uma	crítica	à	instituição	nesse	sentido”.	
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E	 Samuel	 nos	dá	uma	 aula,	 ao	 lembrar	 que	 “O	processo	democrático	demanda	

tempo”.	

E	isso	nos	leva	à	mais	esta	premissa:	a	gestão	democrática.	

Considerando	 a	 complexidade	 mencionada	 anteriormente,	 bem	 como	 as	

especificidades	 de	 seus	 36	 câmpus	 em	 atividade,	 o	 IFSP	 conduziu	 diálogos	 e	

consultas,	 de	 modo	 a	 permitir	 que	 diferentes	 olhares	 e	 propostas	 fossem	

considerados.	Os	dados	 levantados	 junto	aos	câmpus	em	abril,	deram	origem	a	

um	 estudo	 da	 Pró-reitoria	 de	 Ensino,	 encaminhado	 aos	 câmpus	 para	 análise	 e	

propostas,	 tendo	 acumulado	 contribuições	 de	 36	 câmpus	 e	 11	 entidades	

estudantis.		

Foi	estabelecida	a	Comissão	de	Planejamento	e	Análise	Estratégica	no	período	de	

Calamidade	 e	 Excepcionalidade	 –	 COMPARECE,	 que	 tem	 representação	 dos	

diversos	 conselhos,	 comissões,	 segmentos,	 núcleos	 e	 sindicato,	 a	 qual	 vem	

debatendo	 as	 propostas	 e	 cenários	 com	 reuniões	 transmitidas	 à	 comunidade,	

sendo	que	os	estudos	e	propostas	apresentados,	com	histórico	de	contribuições,	

estão	disponíveis	no	link	https://drive.ifsp.edu.br/s/QFY7zkpWp4ESjdw	

Apesar	da	ansiedade	compreensível	no	período,	ou	de	oportunismos	políticos	na	

construção	de	narrativas,	não	podemos	expor	nossos	estudantes	e	servidores	a	

nenhum	 tipo	 de	 risco,	 assim	 como	 não	 podemos	 prescindir	 da	 qualidade	 e	

inclusão	no	ensino.	

A	instituição	não	dispõe	da	possibilidade	de	contratação	de	espaço	em	veículos	

de	comunicação	e,	infelizmente,	parece	não	receber	tanta	atenção	na	divulgação	

de	 seus	 êxitos.	 Cumpre	 lembrar	 que	 a	 Rede	 Federal	 de	 Ensino	 se	 diferencia	

sobremaneira	de	outras	redes.	

A	 título	 de	 exemplo,	 apesar	 de	 ter	 como	 objetivos	 principais	 a	 formação	

profissional,	 a	 pesquisa	 e	 extensão	 com	 vistas	 ao	 desenvolvimento	

socioeconômico	 local,	 regional	 e	 nacional,	 os	 alunos	 do	 IFSP	 alcançam	 altos	

índices	em	exames	de	avaliação	do	Ensino	Médio.	O	desempenho	dos	alunos	do	

IFSP	nas	provas	objetivas	e	redação	do	Exame	Nacional	do	Ensino	Médio	(ENEM)	

equipara-se	 e	 em	 várias	 cidades	 supera	 as	 da	 rede	 privada,	 a	 despeito	 da	

desigualdade	socioeconômica	existente	entre	os	alunos.	
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No	 teste	 de	 desempenho	 escolar	 de	 estudantes	 de	 nível	 médio	 realizado	 pela	

Organização	 para	 a	 Cooperação	 e	 Desenvolvimento	 Econômico	 (OCDE)	 a	 cada	

três	 anos,	 o	 PISA,	 em	 2015,	 dentre	 70	 países	 e	 territórios	 analisados,	 o	 Brasil	

classificou-se	em	62o	em	Ciências,	59o	em	Leitura	e	65o	em	Matemática,	porém,	

isolando	 os	 resultados	 da	 Rede	 Federal,	 como	 se	 esta	 fosse	 um	 país,	 a	

classificação	 seria	 respectivamente	 	 11o	 em	Ciências,	 02o	 em	 Leitura	 e	 30o	 em	

Matemática.	

Novamente,	 na	 edição	 de	 2018	 do	 teste,	 o	 Brasil	 apareceu	 entre	 as	 20	 piores	

colocações	 entre	 os	 79	 países	 e	 territórios	 analisados,	 porém	 o	 desempenho	

médio	 dos	 estudantes	 dos	 Institutos	 Federais	 que	 participaram	 da	 avaliação	 é	

comparável	 ao	 dos	 estudantes	 das	 20	 nações	 com	 melhor	 classificação	 no	

ranking.	 Os	 dados	 são	mais	 significativos	 ao	 se	 considerar	 a	 enorme	 expansão	

pela	 qual	 a	 rede	 de	 Institutos	 Federais	 passou.	 Nas	 últimas	 quatro	 edições	 da	

pesquisa,	o	número	de	alunos	matriculados	nos	Institutos	Federais	saltou	de	50	

mil	para	mais	de	um	milhão.	A	rede	cresceu	em	quantidade	de	vagas,	sem	perder	

a	qualidade.	

Em	 relação	 à	 Educação	 Superior,	 estatísticas	 de	 avaliação	 dos	 cursos	 de	

graduação	em	2018,	divulgadas	pelo	 Instituto	Nacional	de	Estudos	e	Pesquisas	

Educacionais	 (Inep),	 órgão	 ligado	 ao	 MEC,	 aponta	 que	 dentre	 as	 Instituições	

Federais,	 56,8%	 dos	 cursos	 de	 graduação	 receberam	 conceitos	 4	 e	 5,	

considerados	 de	 excelência,	 contra	 33,4%	 dos	 cursos	 de	 instituições	 privadas	

sem	 fins	 lucrativos,	 30,8%	 para	 entidades	 públicas	 estaduais	 e,	 por	 último,	

28,4%	dos	cursos	de	instituições	privadas	com	fins	lucrativos.	

Dos	 117	 cursos	 de	 graduação	 do	 IFSP	 que	 já	 passaram	 por	 avaliação,	

apresentando	Conceito	de	Curso,	98,	ou	seja,	84%	obtiveram	conceito	4	ou	5.	

Considerando	os	 resultados	de	2013	para	 cá,	 período	da	 atual	 gestão,	 temos	 a	

avaliação	 de	 93	 cursos,	 sendo	 88	 com	 conceito	 4	 e	 5	 e	 nenhum	 com	 conceito	

insuficiente.	 Nesta	 amostragem,	 portanto,	 encontramos	 95%	 dos	 Cursos	 de	

Graduação	com	conceito	de	excelência.	

No	ano	de	2019,	o	IFSP	recebeu	11	comissões	de	avaliação	in	loco	em	10	de	seus	

campi.	Os	resultados	do	Inep-MEC	apontaram	os	conceitos	4	e	5	para	10	dos	11	

cursos	avaliados.	
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Ora,	se	são	diferenciados	os	resultados	do	IFSP	em	relação	a	outras	redes,	não	é	

correto	 compará-lo	 com	estas	neste	momento,	 considerando	apenas	a	 situação	

de	 calendários	 escolares.	 Vale	 destacar	 que,	 segundo	 site	 do	 MEC,	 31	 dos	 41	

Institutos	Federais	estão	com	atividades	suspensas,	o	que	compreende	728.750	

alunos	com	atividades	suspensas,	dentre	os	941.342	matriculados.	

Isto	 posto,	 a	 Reitoria	 do	 IFSP	 espera	 ter	 esclarecido	 seu	 posicionamento	 e	

reforça	 a	 necessidade	 se	 sua	 comunidade,	 incluindo	 responsáveis	 e	 familiares	

dos	estudantes,	 se	 informar	pelo	 site	 institucional,	 entrando	em	contato	 com	a	

instituição	por	seus	canais	de	atendimento.	Como	forma	de	facilitar	a	apreensão	

dos	 acontecimentos	 e	 ações	 da	 instituição	 no	 período	 de	 pandemia,	 indica	 a	

seguir	os	principais	eventos	relacionados	ao	Ensino,	e	a	previsão	dos	próximos,	

culminando	com	a	reunião	da	COMPARECE	prevista	para	19	de	junho.	

	

Linha	do	tempo	-	COVID-19:	Principais	acontecimentos	e	ações	do	IFSP	

relativos	ao	Ensino	

	

Descrição	da	Ação	 Observações	 Data	

Nota	do	Comitê	de	Crise	
n.01/2020	

Nota	de	esclarecimento	sobre	a	Constituição	
do	Comitê	de	Crise	

12/03/2020 

Portaria	Reitoria	941/2020	

Constituição	do	comitê	de	crise	com	o	
objetivo	de	monitorar	e	
avaliar,	no	âmbito	do	Instituto	Federal	de	
Educação,	Ciência	e	Tecnologia	de	São	
Paulo,	as	implicações	relacionadas	ao	COVID-
19	

13/03/2020 

Nota	do	Comitê	de	Crise	
n.02/2020	

Deliberação	acerca	da	manutenção	das	
atividades	presencias	na	instituição,	naquele	
momento.		

13/03/2020 

Nota	do	Comitê	de	Crise	
n.03/2020	

Deliberação	sobre	a	suspensão	de	todas	as	
aulas	PRESENCIAIS	nos	câmpus	do	IFSP,	de	16	
a	29	de	março,	
podendo	este	prazo	ser	prorrogado	de	acordo	
com	as	necessidades	e	orientações	das	
autoridades	de	saúde.		

14/03/2020 

Comunicado	PRX	 Orientações	gerais	 16/03/2020 

Reunião	com	DAES	 Tratar	das	informações	preliminares	sobre	a	
pandemia	e	possíveis	ações	

16/03/2020 

Comunicado	Reitoria	-	
Terceirizados	

Orientações	sobre	o	planejamento	e	
redimensionamento	da	força	de	trabalho	dos	

17/03/2020 
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terceirizados,	visando	a	segurança	sanitária	

Comunicado	PRE	001/2020	 Informações	sobre	a	pandemia	e	ações	
preliminares	

18/03/2020 

Reunião	com	DAES	 Apresentação	do	Comunicado	PRE	001/2020	 18/03/2020 

Portaria	MEC	345	 Altera	a	Portaria	MEC	nº	343,	de	17	de	março	
de	2020.	

19/03/2020 

Criação	na	PRE	do	guia	
orientativo	para	o	uso	de	
recursos	educacionais	digitais	
como	apoio	pedagógico	

Disponibilização	on-line	no	
endereço:	https://r.ead.ifsp.edu.br/meao	

19/03/2020 

Ofício	PRE	02/2020	

Trata	das	orientações	aos	câmpus	do	IFSP	no	
que	tange	aos	trabalhos	dos	setores	da	área	
de	ensino	durante	o	período	de	suspensão	das	
atividades	presenciais	

20/03/2020 

Consulta	da	PRE	à	Procuradoria	
Aplicabilidade	da	nota	de	esclarecimento	do	
CNE	à	Educação	Profissional	Técnica	de	Nível	
Médio	

20/03/2020 

Suspensão	dos	calendários	 Portaria	IFSP	1200/2020	 23/03/2020 

Ofício	PRE	03/2020	
Orientações	aos	câmpus	do	IFSP	no	que	tange	
à	área	de	ensino,	para	este	período	de	
suspensão	do	calendário	acadêmico	

24/03/2020 

Reunião	com	DAES	 Apresentação	da	Portaria	IFSP	1200/2020;	o	
Ofício	PRE	03/2020	

24/03/2020 

Elaboração	de	perguntas	e	
respostas	pela	PRE	referentes	ao	
Ofício	nº	03/2020	

Material	de	apoio	criado	após	reunião	com	os	
DAEs,	baseado	em	sugestões	e	dúvidas	
apresentadas	na	videoconferência	

24/03/2020 

Consulta	da	PRE	ao	CNE	 Possibilidade	de	redução	dos	dias	letivos	 24/03/2020 

Compartilhamento	de	links	pela	
PRE	de	cursos	gratuitos	de	
formação	docente	em	educação	
não	presencial,	com	sugestões	
de	caminhos	possíveis	de	
aprendizagem,	considerando	
temas	e	subtemas		

Disponibilização	on-line	no	
endereço:	https://padlet.com/ded_ifsp/trilha	

25/03/2020 

PARECER	n.	
00195/2020/CONSUL/PFIFSÃO	
PAULO/PGF/AGU	

Resposta	sobre	Aplicabilidade	da	nota	de	
esclarecimento	do	CNE	à	Educação	
Profissional	Técnica	de	Nível	Médio	

25/03/2020 

INSTRUÇÃO	NORMATIVA	PRP	
N°02/2020	

Estabelece	orientações	para	a	realização	de	
bancas	à	distância	e	outros	procedimentos	
operacionais	nas	atividades	da	pós-graduação	
lato	sensu	e	stricto	sensu	do	IFSP	

27/03/2020 

Edital	n.166/2020	

Chamada	pública	para	composição	de	banco	
de	estudantes	da	Educação	Básica	
interessados	em	receber	cestas	básicas,	para	
auxiliar	no	enfrentamento	da	crise	da	COVID-

28/03/2020 
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19.	

Nota	do	Comitê	de	Crise	
n.04/2020	

Informa	sobre	a	manutenção	da	suspensão	
das	aulas	presenciais	nos	Campus	do	IFSP	por	
tempo	indeterminado,	conforme	Portaria	
1.200,	de	23	de	março	de	2020.	Cabe	ressaltar	
que	os	servidores	foram	orientados	a	
organizar	suas	atividades	junto	a	suas	chefias,	
preferencialmente	de	forma	remota,	em	
regime	de	plantão.		

30/03/2020 

Portaria	Reitoria	n.1.317/2020	

Cria	grupo	de	trabalho	para	propor	diretrizes	
para	atividades	docentes	durante	a	suspensão	
do	calendário	acadêmico	devido	à	crise	da	
COVID-19.	

31/03/2020 

Portaria	Reitoria	n.1.406/2020	

Altera	em	parte	a	Portaria	n°	1317	de	março	
de	2020	que	cria	o	Grupo	de	Trabalho	para	
propor	diretrizes	para	atividades	docentes	
durante	a	suspensão	do	calendário	acadêmico	
devido	à	crise	da	Covid-19	

02/04/2020 

Portaria	MEC	376	

Dispõe	sobre	as	aulas	nos	cursos	de	educação	
profissional	técnica	de	nível	médio,	enquanto	
durar	a	situação	de	pandemia	do	novo	
coronavírus	-	Covid-19.	

03/04/2020 

Portaria	Reitoria	n.1.426/2020	 Autoriza	a	oferta	de	cursos	de	extensão	na	
modalidade	a	distância.	

03/04/2020 

Portaria	Reitoria	n.1427/2020	
Altera	em	parte	a	Portaria	nº	1318	que	cria	o	
Grupo	de	trabalho	para	aquisições	de	insumos	
e	equipamentos	para	o	combate	à	COVID-19	

03/04/2020 

Reunião	com	DAES	

PRE	informa	sobre	orientações	para	realizar	a	
pesquisa	de	acessibilidade	junto	aos	discentes	
e	docentes.	Discussão	sobre	a	portaria	MEC	
376	

09/04/2020 

Nota	do	Comitê	de	Crise	
n.05/2020	

Apresentação	dos	apontamentos	sobre	a	
Portaria	nº	
376,	de	03	de	abril	de	2020	do	Ministério	da	
Educação,	bem	como	os	desdobramentos	da	
mesma	no	cenário	atual	em	que	se	encontra	o	
IFSP	

10/04/2020 

PRE	envia	questionário	sobre	o	
acesso	do	corpo	docente	do	IFSP	
à	internet	e	afins		

Envio	aos	DAEs	nos	câmpus	 13/04/2020 

PRE	envia	questionário	aos	
câmpus	sobre	o	acesso	dos	
estudantes	do	IFSP	à	internet	e	
afins	

Envio	aos	DAEs	nos	câmpus	 13/04/2020 

Portaria	MEC	395	
Prorroga	o	prazo	previsto	no	§	1º	do	art.	1º	da	
Portaria	nº	343,	de	17	de	março	de	2020.	(30	
dias)	

15/04/2020 
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Instrução	Normativa	n.002/2020	

Estabelece	orientações	em	relação	ao	
pagamento	de	auxílios	relativos	à	Política	de	
Assistência	Estudantil	durante	o	período	de	
interrupção	das	aulas,	em	consonância	com	as	
Resoluções	nº	41	e	42/2016.	

16/04/2020 

Portaria	Reitoria	n.1.554/2020	
Revoga	a	Portaria	nº	1426,	de	03	de	abril	de	
2020	-	Autoriza	a	oferta	de	cursos	de	extensão	
na	modalidade	a	distância.	

16/04/2020 

Edital	de	Chamamento	CNE	

Consulta	Pública	sobre	o	Parecer	que	trata	da	
Reorganização	dos	Calendários	Escolares	e	a	
realização	de	atividades	pedagógicas	não	
presenciais	durante	o	período	de	Pandemia	da	
COVID-19.	

17/04/2020 

PRE	consulta	à	Procuradoria	 Liberação	de	E-mail	para	estudantes	menores	
de	idade	

17/04/2020 

NOTA	n.	
00003/2020/CONSUL/PFIFSÃO	
PAULO/PGF/AGU	

Resposta	sobre	liberação	de	E-mail	 17/04/2020 

PRE	consulta	à	Procuradoria	 Liberação	de	E-mail	para	estudantes	menores	
de	idade	

17/04/2020 

Nota n. 
00003/2020/CONSUL/PFIFSÃO 
PAULO/PGF/AGU 

Resposta	sobre	liberação	de	E-mail	 17/04/2020 

Ofício	DLED-PRE	09/2020	 Banca	de	defesa	remota	(Situação	
excepcional)	

22/04/2020 

Ofício	DPAC-PRE	n.10/2020	

Esclarecimentos	ao	requerimento	da	
Coordenação	Funcional	do	SINASEFE	–	Seção	
São	Paulo	o	qual	pede	esclarecimento	sobre	o	
disposto:	“Questionário	Acesso	Recursos	TICS”	
enviado	aos	docentes	e	discentes	do	IFSP,	
solicitando	informações	de	caráter	pessoal”	

22/04/2020 

Reunião	Reitor	e	Diretores	
Gerais	

	
-	relato	dos	campus	sobre	discussões	de	
atividades	remotas	
-	relato	dos	campus	sobre	discussões	sobre	
adiantamento	das	férias	

22/04/2020 

PRE	emite	Instrução	Normativa	
n.003/2020	

Reconhecimento	de	Saberes	na	Educação	
Básica	do	IFSP	

23/04/2020 

Comunicado	da	Pró-Reitoria	de	
Extensão	(PRX)	 Orientação	sobre	estágios	 26/04/2020 

Nota	do	Comitê	de	Crise	
n.06/2020	

Apresenta	a	constituição	da	“Comissão	de	
Planejamento	e	Análise	Estratégica	no	período	
de	Calamidade	e	Excepcionalidade	–	
COMPARECE”,	visando	a	definição	de	novas	
estratégias	para	o	enfrentamento	da	crise	
sanitária.		

28/04/2020 

Portaria	Reitoria	n.1.685/2020	 Estabelece	a	criação	da	Comissão	de	
Planejamento	e	Análise	Estratégica	no	

28/04/2020 
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período	de	Calamidade	e	
Excepcionalidade	–	COMPARECE.	

PRE	compila	a	resposta	dos	
questionários	aplicados	pelos	
DAEs	aos	discentes	e	docentes	

O	processo	de	compilação	foi	do	dia	27/04	a	
30/04	

30/04/2020 

PRE	realiza	primeira	
videoconferência	com	as	
representações	estudantis	

Discussão	dos	temas	acerca	da	suspensão	do	
calendário	acadêmico	e	sobre	as	
possibilidades	de	um	retorno	seguro	às	
atividades	presenciais	

30/04/2020 

Pró-Reitoria	de	Administração	
(PRA):	Cadastramento	dos	
estudantes	para	distribuição	de	
Cestas	básicas	

Prazo	final	para	os	estudantes	da	Educação	
Básica	do	IFSP	(Ensino	Médio	Integrado	ao	
Técnico,	Técnico	Concomitante/Subsequente	
e	Proeja)	responderem	ao	questionário	de	
manifestação	de	interesse/necessidade	em	
receber	cestas	básicas	no	período	de	
isolamento	social.	

05/05/2020 

PRE	realiza	videoconferência	
com	os	DAEs	

O	documento	com	estudos	e	o	resultado	dos	
questionários	é	apresentado	aos	DAEs	

06/05/2020 

PRE	encaminha	minuta	da	IN	
com	estudos	e	cenários	para	
retomada	das	atividades	aos	
câmpus	

Enviado	estudo	com	considerações	e	9	
possibilidades	de	cenários	para	fomentar	a	
discussão	de	propostas	nos	câmpus	

06/05/2020 

PRE	realiza	segunda	
videoconferência	com	as	
representações	estudantis	

Discussão	dos	temas	acerca	da	suspensão	do	
calendário	acadêmico	e	sobre	as	
possibilidades	de	um	retorno	seguro	às	
atividades	presenciais.	Apresentação	aos	
estudantes	do	documento	apresentado	aos	
DAEs	no	dia	anterior	(Minuta	da	IN	com	
cenários)	

07/05/2020 

PRE	encaminha	OFÍCIO	Nº	
101/2020/CEB/SAO/CNE/CNE-
MEC	

Consulta	acerca	da	possibilidade	de	redução	
dos	dias	letivos	em	face	do	Decreto	de	
Calamidade	Pública	e	esclarecimentos	sobre	a	
Nota	de	Esclarecimentos	COVID-19.	

07/05/2020 

PRE	realiza	o	estudo:	Cenários	
e	considerações	para	
retomada	dos	calendários	

Elaboração	do	Estudo,	intitulado	
“Considerações	sobre	a	retomada	dos	
Calendários	Letivos	–	2020”,	contendo	a	
análise	dos	resultados	preliminares	dos	
questionários	aplicados	aos	docentes	e	
discentes,	bem	como	a	apresentação	de	
possíveis	cenários	(propostas)	para	a	
retomada	e	readequação	do	Calendário	
Acadêmico	do	IFSP,	que	serão	amplamente	
discutidas	por	nossa	comunidade	e	pela	
“Comissão	de	Planejamento	e	Análise	
Estratégica	no	período	de	Calamidade	e	
Excepcionalidade	–	COMPARECE”	

08/05/2020 
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Nota	de	Esclarecimento	-	
Reitora		

Atividades	acadêmicas	e	calendário	letivo	
diante	da	Pandemia	de	Covid-19	
	
	

08/05/2020 

Portaria	MEC	473	
Prorroga	o	prazo	previsto	no	§	1º	do	art.	1º	da	
Portaria	nº	343,	de	17	de	março	de	2020.	(30	
dias)	

12/05/2020 

Reunião	Reitor	e	Diretores	
Gerais	

-levantamento	de	pedidos	de	pauta	para	
COLDIR	
-	documento	de	estudo	e	cenários	
apresentados	pela	PRE	

13/05/2020 

Ofício	DPAC-PRE	n.11/2020	

	
	
OFÍCIO	-	Nº	4823/2020/GABPR28-MGBAS,	que	
trata	da	implementação	da	política	de	cotas	
nas	universidades	e	institutos	federais,	
especificamente	da	identificação	de	possíveis	
irregularidades	e	comissões	de	verificação	

15/05/2020 

Proposição	do	professor-
mediador	

No	CONEN:	proposta	de	membros	
conselheiros	

15/05/2020 

Carta	Aberta	dos	DAEs	à	Reitoria	

Carta	aberta	solicitando	autonomia	aos	
câmpus	para	a	elaboração	de	estratégias	e	do	
calendário	após	o	fim	da	interrupção	do	
calendário,	a	imposição	de	uma	formação	aos	
professores	para	atuarem	remotamente	
dentre	outras	
	

18/05/2020 

Reunião	PRA	e	Diretores	Gerais	

-	informes	sobre	aquisição	de	dispenser,	EPI,	
cestas	básicas,	auxilio	conectividade,	
pagamento	assistência	estudantil	e	
terceirizados	

26/05/2020 

PRE	realiza	o	estudo:	
CONSIDERAÇÕES	SOBRE	A	
RETOMADA	DOS	CALENDÁRIOS	
E	REPOSIÇÃO	

Observações	preliminares	a	partir	das	
contribuições	dos	câmpus	e	
representações	estudantis	

28/05/2020 

Reunião	com	os	DAES	 Para	tratar	das	propostas	e	cenários	para	a	
retomada	do	Calendário	Acadêmico	

29/05/2020 

Despacho	do	MEC	que	
homologa	parcialmente	o	
Parecer	5/2020	do	CNE	

Aprova	parcialmente	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	-	Covid-19	

29/05/2020 

Portaria	Reitoria	n.2.070/2020	

Decide	por	manter	a	suspensão	parcial	dos	
calendários	acadêmicos	dos	
cursos	do	IFSP,	autorizando	a	continuidade	de	
Cursos	já	ofertados	em	EaD,	e	de	cursos	que	
tenham	carga	horária	em	EaD	previstas	no	

29/05/2020 



	
14	

PPC,	mantém	as	demais	atividades	
relacionadas	ao	ensino,	à	pesquisa	e	à	
extensão	durante	o	período	de	
distanciamento	social	decorrente	do	novo	
coronavírus	COVID-19,	e	dá	outras	
providências.	

Consulta	à	Procuradoria	 Possibilidade	de	realização	da	Colação	de	
Grau	por	videoconferência	

02/06/2020 

Parecer	PRF	400/2020	 Aprovação	da	colação	de	grau	a	distância		 03/06/2020 

PRE	realiza	reuniões	específicas	
com	Representantes	Estudantis	
e	com	os	Diretores	Adjuntos	de	
Ensino	para	apresentar	as	
propostas	de	flexibilização	dos	
caléndários	e	discutir	sobre	a	
elaboração	da	minuta	do	
documento	que	versará	sobre	a	
"ATIVIDADES	NÃO	PRESENCIAIS	
PARA	APRECIAÇÃO	DOS	DAES	E	
DA	COMPARECE"	

Representações	Estudantis	/	Grupo	05	-	DAES	 01/06/2020 

Grupo	03	e	04	-	DAES	 03/06/2020 

Grupo	02	-	DAES	/	CONEN	 04/06/2020 

Grupo	01	-	DAES	 05/06/2020 

Ofício	PRE	9/2020	-	DED-
CEAD/PRO-ENS/RET/IFSP	

Itinerários	formativos	sobre	metodologias,	
recursos	e	mídias	aplicadas	à	educação	
mediada	por	tecnologias	propostos	a	partir	
das	trilhas	apresentadas	em	19/03.	

09/06/2020 

Reunião	com	os	DAES	

Videoconferência	com	os	DAEs	solicitando	o	
levantamento	do	número	de	alunos	sem	
conectividade	e	em	situação	de	
vulnerabilidade,	segundo	solicitação	da	CGU	

08/06/2020 

Encontro	da	PRE	com	os	
Diretores	Gerais	

Alinhamento	das	informações	para	o	
levantamento	da	necessidade	de	tecnologias,	
equipamentos	e	acesso	à	internet	para	
estudantes	

08/06/2020 

Reunião	da	PRE	com	os	
Diretores	Educacionais	

Alinhamento	das	informações	para	o	
levantamento	da	necessidade	de	tecnologias,	
equipamentos	e	acesso	à	internet	para	
estudantes	

08/06/2020 

Reorganização	da	minuta	sobre	
"ATIVIDADES	NÃO	PRESENCIAIS"	
na	PRE	(marcos	legais)	

Divisão	do	texto	para	diretrizes	para	o	Ensino	
e	para	os	setores	de	apoio	(incluindo	
Adm./Gestão	Acadêmica	e	Processo	Seletivo)	

10/06/2020 

Levantamento	sobre	as	
necessidades	dos	estudantes	a	
respeito	do	acesso	às	
tecnologias	

DAEs	 10/06/2020 

Reunião	da	COMPARECE	

-Apresentação	das	contribuições	recebidas	
dos	câmpus	até	o	momento	quanto	à	minuta	
com	marcos	legais	sobre	"ATIVIDADES	NÃO	
PRESENCIAIS	"	
-	Minuta	atividades	docentes		

12/06/2020	
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-	Minuta	Professor	Mediador	CONEN	
-	Minuta	Comitê	de	Crise/Comparece	Local	
-	Relatório	NAPNE	

Prazo	final	para	os	câmpus	
enviarem	suas	contribuições	a	
partir	dos	marcos	legais	para	
“ATIVIDADES	NÃO	PRESENCIAIS”	

As	informações	serão	analisadas	pela	PRE	 16/06/2020	

Elaboração	do	"Boletim	de	
Atividades	da	PRE"	 Em	finalização	 12/06/2020 

Reunião	COMPARECE	
Apresentação	da	sugestão	de	diretrizes	para	o	
retorno	às	atividades	a	partir	das	
contribuições	dos	Câmpus	

19/06/2020 

	


