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IFSP CÂMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO 

 
Nota nº 01, de 08 de maio de 2020 

 
Nota do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - 

Câmpus Presidente Epitácio sobre as ações da Instituição diante dos 
desdobramentos da Pandemia de Covid-19.  

 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - 

Câmpus Presidente Epitácio vem por meio desta nota informar aos alunos, pais e 
responsáveis que as aulas presenciais dos cursos do câmpus permanecem 
suspensas, em virtude da adoção de medidas de prevenção da transmissão e 
enfrentamento ao coronavírus.  

Os professores têm proposto atividades que possam ser realizadas pelos 
alunos, de forma não obrigatória, tais como indicação de filmes, videoaulas, leituras, 
jogos, realização de transmissões ao vivo e bate papos, palestras, entre outras 
atividades que contemplam temas relacionados aos conteúdos comumente 
abordados em sala, ao cenário atual de pandemia, às questões ambientais, sociais e 
culturais. 

Neste momento, torna-se fundamental que os alunos mantenham uma rotina 
de estudo, na medida das possibilidades no que tange a cada realidade familiar. 
Assim, reforçamos a importância dos pais e responsáveis de alunos menores de 
idade estimularem os mesmos a realizarem as atividades e acompanharem o 
desenvolvimento das tarefas propostas pelos professores. 

Os setores educacionais e administrativos do câmpus estão realizando suas 
atividades remotamente, e estão à disposição da comunidade para atendimento via, 
por exemplo, e-mails institucionais disponíveis no endereço eletrônico 
https://pep.ifsp.edu.br/index.php/horario-de-atendimento .   

O IFSP, por meio da Pró-reitoria de Ensino (PRE) e do comitê de crise 
(instituído para análise e enfrentamento a pandemia no âmbito da instituição) são 
responsáveis pelo gerenciamento das ações relacionadas ao retorno das aulas, ou 
seja, em avaliar e planejar a retomada do calendário escolar, reposição dos 
conteúdos e carga horária dos cursos, bem como analisar a utilização de 
ferramentas da educação à distância pela instituição nos cursos presencias. Para 
tanto têm sido desenvolvidas ações junto a todos os câmpus, tais como: 
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 Mapeamento das condições de acessibilidade pela comunidade 
discente aos equipamentos necessários e compatíveis com as 
ferramentas da educação à distância (computador, celular, tablete, 
internet); 

 Mapeamento junto à equipe docente acerca do acesso aos mesmos 
equipamentos para oferta de ensino à distância, além da formação 
adequada para que seja mantido o ensino de qualidade; 

 Simulações de cenários, referentes ao calendário escolar 2020, estão 
sendo realizadas no âmbito da instituição, assim como discussão sobre 
medidas preventivas que deverão ser adotadas em um possível 
retorno; 

 Avaliação cotidiana da situação emergencial de saúde pública em que 
nos encontramos, a partir das orientações dos órgãos competentes. 

Além dos encaminhamentos realizados pela PRE e pelo comitê de crise, o 
Câmpus Presidente Epitácio tem atuado para apoiar a comunidade nesse momento, 
além de se preparar para a retomada do calendário escolar. Saiba um pouco sobre o 
que tem sido feito:  

 Colaborado com todas as iniciativas propostas pela reitoria, trazendo 
para nossa comunidade as discussões e contribuído para o 
planejamento das ações; 

 Ações solidárias para juntos enfrentarmos as dificuldades que surgiram 
com a pandemia: produção e doação de máscaras de proteção (EPIs) 
para serviços de saúde, doação de cestas básicas e kits de higiene e 
limpeza, conserto e manutenção de equipamentos hospitalares e 
produção de máscaras de tecidos para doação; 

 Acolhimento e acompanhamento dos estudantes pela Coordenadoria 
Sociopedagógica, que tem desenvolvido orientações específicas para o 
período de quarentena, além da manutenção da Assistência Estudantil 
e acompanhamento educacional por meio de sua equipe 
multiprofissional (pedagogo, psicólogo, nutricionista e técnico em 
assuntos educacionais); 

 Campanha educativa “Fique de olho nos seus direitos em tempos de 
pandemia”, promovida pelo Comitê para a Promoção dos Direitos 
Humanos, Igualdade Étnico-Racial e de Gênero do câmpus, onde 
semanalmente tem sido abordada uma temática pertinente ao período 
que nos encontramos; 

 Formação Continuada de Professores intensificada com o objetivo de 
melhorar o processo de ensino-aprendizagem e preparar a equipe 
docente para o possível manejo de ferramentas da educação à 
distância; 

 Reuniões pedagógicas semanais promovidas pelos coordenadores de 
cursos junto com os professores para desenvolvimento de atividades 
para os estudantes, bem como para o planejamento do ensino ofertado 
pelo câmpus. 
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Por meio deste breve relato desejamos compartilhar com vocês algumas de 
nossas ações e reforçar que estamos trabalhando intensamente para que os 
prejuízos causados pela pandemia sejam minimizados aos nossos estudantes e que 
eles possam ter garantida a educação de qualidade que sempre foi nossa 
prioridade. 

Compreendemos toda diversidade social de nossa comunidade e nossa maior 
preocupação é garantir que o direito à educação seja respeitado e promovido com 
equidade, mesmo diante dessa crise. 

  Por fim, solicitamos que a comunidade acadêmica fique atenta ao portal do 
câmpus (pep.ifsp.edu.br) para manter-se atualizada sobre novas informações. 

Estamos juntos nesta caminhada. Contem com o apoio do IFSP - Câmpus 
Presidente Epitácio! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Márcia Jani Cícero do Nascimento 
Diretora-geral 
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