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A Coordenadoria de Apoio ao Ensino informa que, os alunos egressos do Curso Técnico integrado ao Ensino Médio no ano le vo de 2020

com pendências devem efetuar a devolução dos livros didáticos e chave dos armários, conforme cronograma abaixo:

 

3º Ano3º Ano (ano letivo de 2020) - De 14 e 15/09, das 10h00 às 15h00h.

 

Lista dos alunos convocados:

 

Matrícula

IQ1700022 IQ1800078

IQ1800116 IQ1800256

IQ1700481 IQ1800167

IQ1700049 IQ1800221

IQ1700081 IQ1800621

IQ180068X IQ1700031

IQ1800671 IQ1800329

IQ1700138 IQ1800345

IQ1800141 IQ1800779

IQ1800558 IQ1800761

IQ1800159 IQ1800744

IQ1800485 IQ1800302

IQ1700286 IQ180040X

IQ1700294 IQ1800698

IQ1800787 IQ1800396

 

Para a entrada no Campus, faz-se necessário o cumprimento de alguns protocolos de segurança sanitária para a Pandemia de COVID-19

(Coronavírus), tais como:

Uso obrigatório de máscara;

Manter distanciamento de no mínimo 1,5 metros, evitando aglomerações; Higienizar as mãos com o álcool gel;

Se es ver com sintomas como febre, tosse, dor de garganta e/ou coriza nos dias de entrega, o aluno ou responsável não

deve comparecer no Campus.

Nos casos de perda de livros, o aluno ou responsável deverá comunicar o ocorrido e fazer a entrega dos demais itens.

Reforçamos que a devolução dos livros didá cos e a chave dos armários é obrigatória, e a re rada de documentos comprobatórios da

conclusão do curso está condicionada a eliminação de pendências com a Instituição.



Em caso de dúvidas e/ou impossibilidade de comparecimento, favor entrar em contato com os servidores da CAE, através do e-mail:

cae.itq@ifsp.edu.br
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