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COM 2/2021 - DAE-PTB/DRG/PTB/IFSP
24 de março de 2021

COMUNICADO
À comunidade acadêmica do câmpus São Paulo Pirituba
Assunto:
Assunto suspensão das atividades de ensino do câmpus nos dias 26,29,30,31/03 e 01/04/2021.

O Diretor Adjunto Educacional (DAE) do câmpus São Paulo Pirituba, no uso de suas atribuições e considerando:
- a publicação do Decreto Municipal n. 60.131, de 18 de Março de 2021, no qual " Regulamenta o artigo 3º da Lei n. 17.341, de 18 de maio
de 2020, para o ﬁm de antecipar os feriados de Corpus Chris e do Dia da Consciência Negra do ano de 2021 e os feriados do Aniversário
de São Paulo, de Corpus Chris e do Dia da Consciência Negra do ano de 2022 para os dias 26, 29, 30 e 31 de março e 1º de abril de
2021";
- a autonomia conferida aos câmpus do IFSP para a confecção e a organização de seus respec vos calendários acadêmicos, em
conformidade com a legislação educacional vigente e com os documentos e orientações advindas da Pró-reitoria de Ensino (PRE);
- a elaboração cole va e a aprovação dos calendários acadêmicos de anos anteriores e vigentes do ano le vo de 2021 do câmpus São
Paulo Pirituba, nos quais há previsão de dias não letivos para os respectivos feriados supracitados;
- a possibilidade de reorganização futura e posterior submissão ao Conselho de Câmpus (Concam) para análise e aprovação dos
calendários acadêmicos de 2021, levando-se em consideração o quan ta vo mínimo de dias le vos para os cursos semestrais e
anuais conforme legislação educacional vigente, e posterior organização por parte das coordenadorias de curso para o cumprimento da
carga horária das disciplinas, com base na análise prévia em reunião entre a presente Diretoria e as coordenadorias de curso/setores de
ensino realizada na data de 23/03/2021;
informa que os dias 26, 29, 30, 31/03 e 01/04/2021 serão considerados como dias não le vos nos calendários acadêmicos dos cursos
ofertados pelo câmpus São Paulo Pirituba.
Atenciosamente,

assinatura eletrônica
Prof. Me. Alan Marques da Silva
Diretor Adjunto Educacional
IFSP - Câmpus São Paulo Pirituba
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