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A DIRETORA-GERAL DO CÂMPUS AVANÇADO JUNDIAÍ DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO
PAULO (IFSP),
comunica sobre o retorno às aulas e reposição dos dias letivos dos calendários acadêmicos dos cursos do IFSP – Câmpus Avançado Jundiaí.
O Conselho de Câmpus do IFSP – Câmpus Avançado Jundiaí aprovou no dia 29/07/2020 a proposta de reorganização das atividades
acadêmicas e dos calendários acadêmicos de 2020 com base nas orientações definidas na Portaria IFSP nº 2337, de 26 de junho de 2020, e na
autonomia delegada pela Reitoria aos câmpus do IFSP por meio da Portaria IFSP nº 2353, de 29 de junho de 2020, tendo sido definido que:
1. Para os cursos técnicos em Logística e Administração, a estratégia de retorno será de atividades não presenciais assim que reorganizados
calendários, planos de aulas e planos de atividades (podendo ser mediadas ou não pelo uso de tecnologia da informação e comunicação);
2. Para o curso técnico em Comércio, a estratégia será a retomada presencial mista com atividades não presenciais, assim que possível o
retorno presencial pelas autoridades sanitárias, municipais e estaduais, e após reorganização do calendário, planos de aulas e planos de
atividades;
A partir dessa aprovação, a proposta de reorganização das atividades acadêmicas e dos calendários acadêmicos de 2020 dos cursos de
Logística e Administração foi elaborada por Grupo de Trabalho (GT) constituído em conformidade com a Portaria IFSP nº. 2337, de 26 de junho de 2020,
presidido pela Coordenadora de Apoio ao Ensino, e com participação dos(as) Coordenadores(as) de Curso, docentes, servidores administrativos,
representantes discentes e representantes de pais/responsáveis por alunos.
A partir do calendário aprovado e das orientações do GT, serão desenvolvidos planos de atividades por curso e turma, que deverão levar em
consideração a especificidade de cada turma em relação a:
1. disponibilidade de equipamentos para acompanhamento das aulas e atividades;
2. conectividade para acesso a aulas e materiais;
3. estrutura para estudo e acompanhamento das atividades remotamente;
4. (familiaridade com o uso de tecnologias da informação e comunicação; e
5. necessidades educacionais específicas.
Os planos de atividades serão elaborados pelos cursos e seus docentes até o dia 7 de agosto de 2020, quando serão avaliados pelas respectivas
CEICs. A partir dessa data, será dada ampla publicidade aos alunos e seus pais ou responsáveis (no caso de alunos menores de idade dos cursos
técnicos de nível médio) sobre o detalhamento desses planos, incluindo informações sobre como ocorrerão as aulas e demais atividades acadêmicas de
cada componente curricular.
No caso do curso Técnico em Logística integrado ao Ensino Médio, será agendada, na semana do dia 10/08, uma reunião por
videoconferência com os alunos e pais ou responsáveis para apresentar os planos de atividades e tirar as dúvidas sobre sua operacionalização.
As alterações dos calendários acadêmicos aprovadas pelo Conselho de Câmpus preveem o reinício das aulas, por meio remoto, em 17 de
agosto de 2020. Com o respaldo legal dado pela flexibilização do número mínimo de dias letivos em 2020 por motivo da pandemia do novo
Coronavírus, o calendário acadêmico referente ao ano de 2020 será executado em 161 dias ao todo, sendo garantido o cumprimento da carga horária
total prevista em cada componente curricular, com encerramento previsto para 10 de fevereiro de 2021, incluindo um período de recesso de final de
ano entre os dias 24 de dezembro de 2020 e 03 de janeiro de 2021.
Por tratar-se de uma nova experiência exigida pelas circunstâncias da realidade atual, o processo será continuamente monitorado e
avaliado, sendo reavaliado a cada dois meses e podendo ser revisto a qualquer momento em função de novas regulamentações internas ou externas e
de demandas ou necessidades de revisão percebidas no processo de ensino e aprendizagem.
Para atender aos alunos que demandam necessidades de equipamentos eletrônicos e acesso à internet, o Câmpus realizou a publicação do
Edital Interno nº013/2020 IFSP JND, que está com inscrições abertas até 07/08/2020 para solicitação de Auxílio Conectividade e/ou Auxílio Equipamento
Eletrônico.
A Direção-Geral do IFSP – Câmpus Avançado Jundiaí agradece a compreensão de todos(as) e fica à disposição se houver dúvidas ou
solicitações de outras informações, por meio do e-mail jundiai@ifsp.edu.br.
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