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Assunto:Assunto: Alteração no horário de expediente do IFSP Câmpus Presidente Epitácio durante os jogos da Seleção Brasileira de Futebol na
Copa do Mundo FIFA 2022

 

O Diretor-Geral do Câmpus Presidente Epitácio do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, no uso

de suas atribuições legais, COMUNICA que o expediente acadêmico-administra vo do IFSP Câmpus Presidente Epitácio nos dias de jogos

da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de Futebol Masculino de 2022, será conforme informado na tabela abaixo:

DataData Horário do JogoHorário do Jogo InformaçõesInformações

24/11/2022 16h Aula normal até às 15h30. A par r desse horário, os
alunos dos cursos vesper nos serão dispensados,
podendo permanecer no câmpus e assis r ao jogo no
pátio, caso necessitem.

As aulas nos períodos matu no e noturno ocorrerão
normalmente.

28/11/2022 13h Aula normal até 12h15. As aulas dos cursos
vesper nos serão iniciadas às 15h30. Os alunos que
precisarem chegar às 12h30, poderão entrar no
câmpus e assistir ao jogo no pátio.

Aulas nos períodos matu no e noturno ocorrerão
normalmente.

02/12/2022 16h Aula normal até às 15h30. A par r desse horário, os
alunos dos cursos vesper nos serão dispensados,
podendo permanecer no câmpus e assis r ao jogo no
pátio, caso necessitem.

As aulas nos períodos matu no e noturno ocorrerão
normalmente.

Os conteúdos referentes às aulas não ministradas nos horários dos jogos da Seleção Brasileira serão repostos em comum
acordo com coordenações de curso com anuência da Diretoria Adjunta Educacional, devendo os professores acompanharem os alunos
das suas respectivas turmas que optarem por permanecer no Câmpus, conforme disposto no OFÍCIO Nº 113/2022 - PRO-ENS/RET/IFSP.

De acordo com o COMUNICADO Nº 24/2022 - GAB-RET/CHE-RET/RET/IFSP, ressalta-se que as a vidades administra vas
não realizadas no período sejam compensadas até o final do ano de 2022.

Nos horários dos jogos, estão suspensas as a vidades de atendimento ao público, sendo faculta vo aos servidores o
trabalho para a realização de atividades administrativas internas.

Atenciosamente,

 

Presidente Epitácio, 18 de novembro de 2022.

 

 

(documento assinado eletronicamente)

Alexandre Ataide CarniatoAlexandre Ataide Carniato
Diretor-Geral
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