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Contexto
 16/03 – Suspensão do Calendário acadêmico

 26/06 - Portaria IFSP nº 2337

 O câmpus, por meio da sua Diretoria Geral, deverá compor um
grupo de trabalho, a ser coordenado pela Diretoria Adjunta
Educacional (DAE) ou equivalente, que deverá propor uma
forma para o retorno das atividades, considerando a
possibilidade de aulas presenciais, não presenciais ou mistas

Autonomia aos 
câmpus para 

reorganizarem 
o calendário 
acadêmico

Criação do GT 



Histórico das reuniões do GT

 07/07 – GT deliberou pelo ensino remoto

 27/07 – Retomada do Calendário acadêmico – Ensino remoto

 28/09 – GT deliberou pela continuidade do ensino remoto no 2º
semestre

 18/01 – GT deliberou pela manutenção do ensino remoto ao
longo do 1º bimestre letivo de 2021

 14/04 – GT deliberou pela continuidade do ensino remoto ao
longo do 2º bimestre letivo de 2021



Nota da Reitoria do IFSP sobre retomada de 
aulas presenciais (02 de Fevereiro de 2021)

 ...a Reitoria do IFSP orienta que os câmpus permaneçam
prioritariamente em atividade remota, não tendo, para o
momento, previsão de suspensão do ensino remoto emergencial
ou alteração das medidas estabelecidas pela Portaria IFSP no
2.337, de 26 de junho de 2020, o que ocorrerá tendo por
premissa a segurança da comunidade e a depender do
desenvolvimento da pandemia nas diferentes regiões do Estado,
bem como a situação dos diferentes municípios que abrigam os
câmpus do IFSP.



Dados da Pandemia da Covid-19 - Global
 3.979.091 mortes ao redor do mundo (184 milhões de casos) -

Johns Hopkins (https://coronavirus.jhu.edu/map.html)

Fonte: Worldometer – www.worldometers.info



Dados da Pandemia da Covid-19  - Brasil
 524.417 mortes no Brasil – 18.7 milhões de casos (Johns Hopkins

- https://coronavirus.jhu.edu/map.html)

Fonte: Worldometer – www.worldometers.info
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Dados da Pandemia da Covid-19  - Brasil
 524.417 mortes no Brasil – 18.7 milhões de casos (Johns Hopkins

- https://coronavirus.jhu.edu/map.html)

Fonte: Worldometer – www.worldometers.info
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Dados da Pandemia da Covid-19 - Avaré
 234 mortes e 10.014 casos confirmados (236 em isolamento

domiciliar (Prefeitura Municipal -
https://www.avare.sp.gov.br/index.php/coronavirus)

Fonte: Covid-19 no Brasil – https://qsprod.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-
19_html.html



Dados sobre a vacinação – Mundo e Brasil

Fonte: Worldometer - https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
Ministério da Saúde - https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19Vacina/DEMAS_C19Vacina.html

Em Avaré foram 
aplicadas  53.334 

doses

13.337 imunizados


