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Suspensão das atividades por tempo indeterminado visto a Pandemia de Coronavírus

Aos  Servidores do Campus, Discentes e Sociedade de Itaquaquecetuba

Tendo em vista a pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19) e o grave risco à saúde pública na realização de

atividades presenciais em estabelecimentos de ensino, pesquisa e extensão por um período ainda indeterminado, a direção–geral

do câmpus Itaquaquecetuba informa à comunidade do campus que a suspensão dos calendários acadêmicos será regrada pela

Reitoria em portaria específica. Esta portaria deve ser publicada na segunda-feira, dia 23, ou terça-feira, 24, com validade a partir

da segunda dia 23 de março de 2020. 

A decisão da unidade Itaquaquecetuba tomada junto às diretorias-adjuntas (educacional e administrativa), às coordenações dos

cursos e aos coordenadores dos setores, é de suspensão por tempo indeterminado. O campus aguardará e seguirá a portaria a ser

publicada. 

Vivemos um período crítico que não pode ser ignorado. Nem todos nós (IFSP e estudantes) temos recursos tecnológicos para

manter atividades a distância. Ainda  que tivéssemos, não seria prudente insistir em atividades como se tudo estivesse “normal”.

Todos os nossos esforços coletivos e individuais devem se voltar para a saúde e para a vida de cada um de nós, dentro de nossos

lares, junto às pessoas queridas. Isso toma um tempo que não temos para estudar, preparar aulas, etc. Educação é coisa séria, não

pode ser feita nas brechas de tempo desse período que estamos nos adaptando às novas condições que se apresentam.

As atividades educacionais regulares que o IFSP presta podem ser deixadas para o próximo momento, quando estivermos seguros

das boas condições de trânsito pelas cidades e espaços coletivos, das boas condições para ensinar e aprender. Apesar disso, a

direção incentiva a manutenção do contato entre os estudantes e os docentes através da internet, a fim de fomentar estudos que

possam aprimorar o rendimento dos estudantes no momento do retorno às aulas, sem que haja atividades que possam ser

cobradas em processos avaliativos durante a suspensão dos calendários.

Durante esse período, é importante nos informarmos através de fontes confiáveis, escutar os cientistas e tomar as decisões

corretas, respeitando sempre a nós mesmos, aos próximos e aos distantes. Confiemos uma vez mais na ciência, nacional e

estrangeira: a pesquisa não será interrompida neste momento!

Reforçamos, ainda, as orientações básicas do Ministério da Saúde para evitar a proliferação do vírus, como lavar bem as mãos

(dedos, unhas, punho, palma e dorso) com água e sabão, e, de preferência, utilizar toalhas de papel para secá-las. Além do sabão,

outro produto indicado para higienizar as mãos é o álcool em gel, que também serve para limpar objetos como telefones, teclados,

cadeiras, maçanetas, etc.

Por fim, é importante acompanhar os desdobramentos do impacto da pandemia no IFSP através nos nossos meios oficiais de

comunicação, ou seja, o site do câmpus Itaquaquecetuba e o site na nossa reitoria.

Site do câmpus: http://itq.ifsp.edu.br
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