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Pró-reitoria de Ensino – IFSP 
 

Nota de Esclarecimento 
 
Atividades acadêmicas e calendário letivo diante da Pandemia de Covid-19 
 

08 de maio de 2020 
 
 
 
Passamos, segundo a OMS, pela “maior crise sanitária mundial de nossa época”. 

Para além dos efeitos diretos da Covid-19, as medidas tomadas em todo o mundo 

impactam no trabalho, na educação, na sociabilidade e em vários outros fatores 

que afetam sobremaneira a todos, configurando também uma crise humanitária. 

Os efeitos da pandemia na educação são sem precedentes. A Organização das 

Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) faz um 

monitoramento diário global sobre o fechamento das escolas causado pela 

Covid-19. Atualmente, aproximadamente 1,3 bilhões de estudantes são afetados, 

correspondendo a 72,4% do total de estudantes matriculados. 

A comunidade do IFSP, servidores, alunos e seus familiares, tem manifestado de 

diversas formas sua apreensão com a situação, demonstrando compreensível 

ansiedade, frente a um quadro incerto, dado o caráter dinâmico da pandemia. 

É com a certeza de que o primeiro compromisso do IFSP é com a vida, e seu 

princípio norteador é a defesa da educação pública, gratuita e de qualidade, que 

a Pró-reitoria de Ensino do IFSP (PRE) busca cumprir com suas atribuições. 

Gostaríamos de lembrar que a PRE não é uma entidade. 

Ela é composta de pessoas. 

Estas pessoas são servidores públicos do IFSP. Estes servidores estão igualmente 

com suas rotinas alteradas, com cuidados com seus familiares, recebendo os 

impactos do isolamento social. Vários dos servidores em exercício na PRE 

mantém também atividades em seus câmpus, bem como comissões, núcleos e 

conselhos. Neste período, para além das rotinas da PRE, que se intensificaram, e 

do esforço em realizar atividades inclusivas e voluntárias com os alunos de seus 

câmpus, estes servidores também estão atuando no transporte de insumos para 
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doação a unidades de saúde, na confecção de máscaras e manutenção de 

respiradores, conforme suas especialidades. Por estas atividades e rotinas 

específicas da PRE, vários comparecem presencialmente aos locais de trabalho, 

se expondo a maior risco. 

Tal lembrete se faz necessário, pois ao produzir versões diferentes do enunciado 

pela PRE, ao compartilhar informações fora de contexto, ao criticar qualquer 

esforço de tratamento da questão sem apresentação de alternativas, não se está 

apenas a prejudicar a busca por mitigar os impactos desta pandemia para nossa 

comunidade, mas a desrespeitar estes servidores. 

Dizer que a PRE elaborou um vasto material apontando cenários de retomada do 

calendário sem EaD para que, na verdade, ao ler o documento entenda-se que 

somente a EaD é possível, é projetar uma teoria da conspiração que em nada 

ajudará no diálogo. 

Mais uma vez, destacamos que Educação a Distância (EaD) é uma modalidade de 

ensino. O IFSP possui cursos nesta modalidade, que têm projetos pedagógicos 

específicos. Atividades remotas, não presenciais, trabalho discente efetivo, são 

metodologias de ensino já utilizadas e que não se configuram na modalidade 

EaD. 

Preocupada com a manutenção do vínculo com os estudantes, a PRE orientou o 

acolhimento, com atividades voluntárias e inclusivas, realizadas por meio de 

tecnologias de comunicação, publicando diretrizes em 24 de março.  

Consciente de que a realização de atividades remotas no ensino demandam 

planejamento, treinamento e adequação de recursos para que a qualidade e a 

igualdade de acesso sejam garantidas, a PRE apoiou a suspensão dos calendários 

dos cursos do IFSP, presenciais e a distância, a partir de 23 de março de 2020. 

Em paralelo, e para embasar as tomadas de decisão por parte da instituição, 

buscou informações junto aos câmpus, levantando desde a condição de acesso à 

internet de alunos e servidores, conhecimento no uso de ferramentas de suporte 

ao ensino, à condição ambiental para o trabalho e estudos, como espaço e 

cuidados com familiares. Sem nenhuma identificação pessoal, as questões da PRE 

buscavam apenas apurar a situação da comunidade, para basear suas sugestões, 

https://www.ifsp.edu.br/acoes-e-programas/42-ensino/1323-comunicados-pre-comite-de-crise
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fossem elas formação, aquisição de equipamentos, manutenção da suspensão dos 

calendários, etc. 

Os dados coletados, que são preliminares, já que nem todos os câmpus enviaram 

suas informações, levaram a PRE, ou melhor, os servidores da PRE, a entender que 

não é possível, no momento, sem que outras medidas sejam tomadas, realizar 

atividades remotas com vistas a continuidade do calendário, sem 

comprometimento da qualidade do ensino, da inclusão e direito à educação de 

todos os estudantes. 

Desta forma, os servidores da PRE elaboraram um material, composto de um 

documento de apresentação dos dados coletados, considerações sobre a 

legislação, sobre o que outras redes de ensino estão fazendo, e as 

regulamentações internas do IFSP, indicando que, diante da falta de acesso a 

equipamentos e internet por parte dos estudantes, atividades não presenciais só 

poderiam ser adotadas, como suporte, com a retomada das atividades presenciais, 

estando os câmpus em funcionamento. 

Como exercício de construção de calendários de reposição, para que a discussão 

possa estar informada por projeções, com garantia de reposição da carga 

horária, o material apresenta nove cenários de calendário com retomada em 

datas diferentes, e uso de diferentes recursos de reposição. 

Este material foi apresentado aos Diretores Gerais e Diretores Adjuntos 

Educacionais dos câmpus, com solicitação para que eles dialoguem com a  

comunidade de cada câmpus, que inclui docentes, técnico-administrativos e 

estudantes, e retornem até o dia 14 de maio com suas impressões. Tendo 

recebido solicitações de extensão deste prazo, pede-se, então, que sejam 

enviadas contribuições até o dia 21 de maio. 

Não se trata de modo algum de escolher um entre os 09 cenários. Ao contrário, 

os cenários são elaborados para fomentar e embasar a discussão. Podem ser 

encaminhadas outras sugestões, outras defesas, outros cenários. Os cenários 

foram pensados considerando a conclusão em menor tempo sem prejuízo à carga 

horária, a manutenção das férias (postergando-as para maior segurança e para 

que a comunidade possa gozá-las), a situação dos concluintes e a tentativa de não 
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lidar com vários calendários diferentes, atendendo tanto os cursos que optarem 

por reposição exclusivamente presencial, quanto com suporte de atividades 

remotas. 

Porém, as datas ali indicadas dependem totalmente dos desdobramentos da 

pandemia, o que está claro nos textos de apresentação, não configurando 

recomendação da PRE. 

Após a apresentação aos diretores, os servidores da PRE reuniram-se com os 

alunos, por meio de representantes estudantis, apresentando o mesmo material 

e estabelecendo um canal de comunicação para que os alunos se manifestem 

diretamente. Vale dizer que a primeira reunião com os alunos, colhendo seus 

anseios, com os quais tentamos lidar na construção deste material, chegou a 

1500 acessos. Além destas reuniões, um canal está estabelecido por email e por 

whats app com os alunos, aos quais temos que exaltar pela participação, 

organização e propostas construtivas que estão fazendo, e agradecer pela forma 

respeitosa e empática pela qual tratam os servidores da PRE. 

Na sequência da reunião com os estudantes, o material foi apresentado ao 

Conselho de Ensino. Novamente, não houve encaminhamento com tempo hábil 

para que os conselheiros estudassem o material, ele estava sendo entregue neste 

momento, com uma apresentação e discussão preliminar, para que os 

conselheiros estudem, dialoguem com os segmentos que representam e 

retornem posteriormente suas impressões, em reunião extraordinária do CONEN 

marcada para tanto. 

Entendemos que a conduta da instituição neste momento, o planejamento da 

retomada dos calendários acadêmicos, as condições para atividades presenciais 

e não presenciais, devem ser discutidas e definidas pela comunidade. 

Para nós é explícito este caminho com a nota no 06, de 28 de abril de 2020, da 

Reitoria do IFSP, e a criação da “Comissão de Planejamento e Análise Estratégica 

no período de Calamidade e Excepcionalidade – COMPARECE”, que terá em sua 

composição representantes dos Conselhos (CONSUP, CONEN, CONPIP, CONEX), 

incluindo conselheiros representantes dos segmentos docente, técnico-

administrativo e discente, do Centro de Educação a Distância – IFSP, NEABI, 

https://avr.ifsp.edu.br/files/Nota_da_Reitoria_N_06_Desdobramentos_da_Pandemia.pdf
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NUGS, NAPNE, CIS, CPPD e Sinasefe-SP, além de Diretores Gerais, INOVA e 

integrantes das Pró-reitorias, de modo que, com a pluralidade de ideias, o IFSP 

possa traçar suas estratégias. 

O CONSUP marcou a indicação de seus representantes nesta comissão para 

reunião extraordinária a ser realizada em 11 de maio. Só depois disso ela será 

composta e passará a se reunir. Assim, de modo algum a PRE enviou uma 

proposta para que seja resolvida até dia 14 de maio. Ao contrário, entendemos 

que as discussões ocorrerão no âmbito desta comissão plural, pelo tempo que a 

comissão julgar pertinente, com as propostas da comissão e não da PRE, sendo 

apreciadas nos Conselhos conforme sua competência. 

Evidentemente a PRE será chamada a apresentar dados e propostas a esta 

comissão e, no intuito de fazer o melhor possível, os servidores desta pró-

reitoria buscaram dialogar com os câmpus, por meio de seus diretores, com os 

estudantes e com o Conselho de Ensino, buscando construir propostas, dentre 

tantas outras que serão apreciadas pela comissão, as mais próximas dos anseios 

da comunidade do IFSP. 

Para enfrentar esta situação, nova e desafiadora para todos, os servidores da PRE 

reforçam que os canais de comunicação estão abertos, e que estarão ao lado 

daqueles comprometidos com o IFSP e engajados por uma educação pública, 

gratuita e de qualidade. 

 

Reginaldo Vitor Pereira 

Pró-reitor de Ensino - IFSP 

 

 

  


