COMUNICADO OFICIAL
COVID-19
Publicado em: 28 de julho de 2020
Início das aulas – 05 de agosto

Considerando as diretrizes divulgadas pelo Governo do Estado de São Paulo sobre o Covid-19, nas
quais o retorno as aulas presencias está atrelado à permanência de todas os 17 Departamentos
Regionais de Saúde na fase amarela do Plano São Paulo, por 28 dias consecutivos, a ITE comunica que:
•
•
•
•

Considerando que a região (departamento) de Bauru se encontra na fase laranja do plano SP;
Considerando que a região de Bauru foi reclassificada para a fase laranja em 24 de julho de 2020;
Considerando que a requalificação de fase com menos restrições e mais aberturas, são realizados
a cada duas semanas;
Considerando o que declarou em entrevista no último dia 24 o Dr. João Gabbardo dos Reis,
coordenador executivo do Centro de Contingência do combate ao coronavírus em São Paulo,
"não vai ser possível" reabrir as escolas do estado na data prevista.... Concordo que essa
previsão inicial de abertura [das escolas] não vai ser possível de ser realizada. As regiões não
vão cumprir com o pedido de estar na fase 3, amarela. Isso não vai ser possível”
https://educacao.uol.com.br/noticias/2020/07/24/gabbardo-diz-nao-vai-ser-possivel-cumprirprevisao-de-volta-as-aulas-em-sp.htm?cmpid=copiaecola

•
•
•

Considerando que desde o início (24/3/2020) da quarentena imposta pelo Governo de São Paulo,
quando as aulas presenciais foram suspensas, até hoje, nós não tivemos nenhum caso de Covid19 no quadro de colaboradores e professores;
Considerando que o retorno as aulas presenciais, se dará de forma gradual;
E considerando especialmente o risco que alunos, professores e colaboradores correm;
RESOLVE:

•

As aulas presenciais dos cursos de Graduação e Pós-graduação (Lato Sensu e Stricto Sensu)
que foram totalmente transferidas para o Ambiente Virtual e são acessadas pela área do

até 21 de dezembro de
2020, independentemente do formato que seja estabelecido para o
retorno as aulas presenciais. Mesmo com a presença de alunos em
sala de aula continuaremos transmitindo, gravando e
disponibilizando as aulas na plataforma ITEEAD. Os alunos que
quiserem poderão continuar assistindo as aulas remotamente.
aluno no site da ITE, serão mantidas, nessa modalidade,

•
•

ABERTURA VIRTUAL DAS BIBLIOTECAS
As bibliotecas permanecem fechadas, até que seja permitido a reabertura, para a presença
de todos em suas dependências, mas será possível a retirada de livros mediante solicitação
por e-mail ou telefone.
Para os alunos que moram em Bauru, as obras solicitadas poderão ser retiradas na portaria do
bloco 1 (das 8h às 21h), desde que solicitadas com um dia de antecedência.
Para os alunos não residentes em Bauru será feito o envio via correio (sem custo), num limite de
até três livros.
Aos empréstimos de obras das Bibliotecas com devolução a partir do dia 16/03 não serão
atribuídas multa de atraso e prazo de devolução até que retornemos com as aulas presenciais.
Alunos que moram em Bauru e queiram devolver livros poderão fazê-lo entregando os mesmos
na portaria do bloco 1.
Vamos promover uma ação de recolher (a ITE ficará responsável por isso) os livros cuja
devolução tenham prazo vencido. Isso será feito visando oportunizar a todos os alunos o acesso
aos livros.
Biblioteca Rui Barbosa, da Pós-Graduação e de Botucatu
14 2107-5002 ou 5003
bibli_direito@ite.edu.br
marciaviana@ite.edu.br

Biblioteca 1º de Agosto:
14 2107-5055
bibli_economia@ite.edu.br
mlosnak@ite.edu.br

Horário de atendimento das bibliotecas: 9h às 17h
•

•

•

A ITE reforça que está seguindo as orientações e medidas adotadas pelas autoridades públicas e
em sintonia com a recente Portaria do MEC (nº 544 de 16.06.20) e assim, informará a todos
sobre as mudanças e regularização das atividades quando forem restabelecidas.
Para dúvidas acadêmicas entre em contato com a Secretaria Acadêmica pelo email sacademica@ite.edu.br ou secretariageral@ite.edu., telefone fixo (14) 2107-5048/5049
ou WhatsApp (14) 998296100. O horário de funcionamento é das 9h às 21h e o atendimento
será feito, preferencialmente, por telefone ou e-mail.
As atividades administrativas estão mantidas.

