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SUSPENSÃO DO CALENDÁRIO ACADÊMICO

    O IFSP - Câmpus Avaré, por meio do Diretor-Geral e do Diretor-Adjunto Educacional,

tendo como diretrizes a Portaria MEC n° 343, de 17 de março de 2020, o Comunicado n°

001/2020 da Pró-Reitoria de Ensino, o Comunicado Conjunto n° 001/2020 DAE-AVR/DRG-

AVR e as Atas das reuniões entre os Coordenadores de Curso e docentes, no que tange o

calendário acadêmico e as orientações à comunidade,

RESOLVE:

Art. 1º Suspender, por tempo indeterminado, o calendário acadêmico do Câmpus Avaré,

com efeito a partir de 16 de março de 2020.

Art. 2º Posicionar-se contrário à utilização de metodologias que utilizam meios e

tecnologias de informação e comunicação para o Ensino à Distância (EaD) visto que, no

momento, não atende de forma equânime a comunidade acadêmica e, além disso, as

atividades à distância não poderão ser computadas da mesma forma para o ensino básico e

para o ensino superior, no que se refere à carga horária e aos dias letivos.

Art 3º Continuar a desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão por parte dos

servidores via trabalho remoto (TR) dentro de suas atribuições e das possibilidades,

apesar da suspensão do calendário.

§ 1º Será realizada uma pesquisa de disponibilidade do acesso individual aos meios

eletrônicos de comunicação por parte dos alunos no sentido de realizar um diagnóstico e

propor alternativas para a mitigação das dificuldades neste período.

§ 2º Para a continuidade dos projetos vigentes de pesquisa, os orientadores verificarão a

necessidade de adequação das atividades descritas à situação de suspensão do

calendário e de possível distanciamento do orientado. Se necessária, tal readequação

deverá ser incorporada ao projeto com o intuito de manter a transparência do seu

andamento, sendo repassada ao orientado para que este  realize as atividades de pesquisa

de forma satisfatória, conservando o objetivo do projeto.
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