
                                             
 

COMUNICADO N° 008/2020 – DRG/RGT 

 
 
O Diretor-Geral do Campus Registro COMUNICA à comunidade interna e 

externa do Campus Registro que foi emitida Portaria  2337, DE 26 DE JUNHO 
DE 2020,a qual estabelece  diretrizes para que os Campus do IFSP, em  sua 
autonomia e de acordo com os protocolos estabelecidos pelo Estado e por 
seus respectivos municípios, e analisando a situação local, possam decidir pela 
melhor forma de Reorganização das Atividades Acadêmicas para o Campus, 
para reposição do calendário dos cursos de Graduação e da Educação Básica, 
afetados em decorrência das ações tomadas para o enfrentamento da 
emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente da 
pandemia do corona vírus COVID-19. 
 
Seguindo o disposto na referida Portaria, os trâmites para retomada das 
atividades devem seguir os seguintes passos: 
 

 O Diretor Geral deverá montar um grupo de trabalho, o qual apresentará 
uma proposta de reorganização do calendário e como se dará a 
retomada das aulas.  

 Finalizada a proposta de calendário e definida a estratégia de retomada 
das aulas, o documento deverá ser enviado ao Conselho de Campus 
para aprovação. 

 Após aprovados o calendário e a estratégia de retomada das aulas, os 
cursos, por meio de seus Núcleos Docentes Estruturantes (NDE), 
Colegiados ou Comissões para Elaboração e Implantação de Cursos 
(CEICs) deverão elaborar um plano de atividades que deverá ser 
enviado à PRE – Pró Reitoria de Ensino em, no máximo, 07 dias antes 
da retomada das aulas.  
 

Diante do exposto, comunicamos a todos que a retomada do calendário 
acadêmico do Campus Registro seguirá o trâmite acima apresentado e que 
todas as decisões serão amplamente divulgadas a todos os servidores, alunos, 
responsáveis e comunidade em geral.  
A divulgação de calendário acadêmico com a data de retorno será publicada 
assim que as atividades e decisões forem tomadas conforme mencionado na 
portaria. 
Para qualquer dúvida, entrem em contato com o campus, pelos e-mails 
dispostos no site. 

 

Registro, 29 de junho de 2020. 

 

 
WALTER AUGUSTO VARELLA 

Diretor-Geral 


