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COMITÊ DE CRISE 

Nota Nº 04, de 30 de março de 2020 

 

A Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), 

por meio do Comitê de Crise da pandemia da COVID-19, informa a manutenção da suspensão 

das aulas presenciais nos Campus do IFSP por tempo indeterminado, conforme Portaria 1.200, 

de 23 de março de 2020. Cabe ressaltar que os servidores foram orientados a organizar suas 

atividades junto a suas chefias, preferencialmente de forma remota, em regime de plantão.  

Desde a suspensão das atividades nos Campus do IFSP várias ações foram tomadas para 

que sejam dirimidas dúvidas dos servidores, discentes e terceirizados. Por meio de portarias, 

instruções normativas, comunicados a Reitoria, Pró-reitores, Comitê de Crise e GTs estão 

publicizando as decisões, orientações e encaminhamentos sobre os trabalhos no âmbito do IFSP. 

Para facilitar o acesso à informação, um FAQ (perguntas e respostas) foi desenvolvido e pode 

ser encontrado, junto às demais informações e documentos, clicando aqui.  

Por meio do Comitê de Crise, inicialmente foram criados os Grupos de Trabalho para 

oferecer diretrizes as atividades docentes, às atividades administrativas e um para aquisições de 

insumos e equipamentos para o combate a pandemia. Os GTs foram formados com 

representações de diversos setores da instituição e já iniciaram seus trabalhos.  

Os Campus do IFSP, em todas as regiões do Estado, têm mantido contato com 

prefeituras, empresas, organizações e outros para atuar na produção de máscaras para os 

trabalhadores da saúde e álcool antisséptico para as unidades de saúde, além de outras ações 

que estão sendo planejadas e executadas, como a manutenção de respiradores artificiais.  

A Reitoria e o Comitê de Crise solicita que toda a comunidade acadêmica se mantenha 

atenta aos informes no portal do www.ifsp.edu.br e no caso de dúvidas consultem o nosso FAQ.  
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