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DIRETORIA ESCOLA PAULISTA DE ENFERMAGEM - SÃO PAULO
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NOTA Nº 2/2022/DIRETORIA ESCOLA PAULISTA DE ENFERMAGEM - SÃO PAULO
PROCESSO Nº 23089.123798/2020-91
INTERESSADO: ESCOLA PAULISTA DE ENFERMAGEM - EPE
ASSUNTO: Nota da Diretoria da Escola Paulista de Enfermagem - Paralisação de 18.10.2022

  

Prezados Senhores,

 

 

Considerando a paralisação proposta para o dia 18 de outubro de 2022 sugerida pelos Estudantes; 

                          Considerando o parecer da Comissão de Curso e Câmara de Graduação da Escola Paulista de Enfermagem; 

                          Considerando a nota a ser publicada pela Pró-Reitoria de Graduação da Unifesp que trata da temá�ca; 

                         A Escola Paulista de Enfermagem delibera que todas as a�vidades acadêmicas do Curso de Graduação em Enfermagem não serão
suspensas no dia 18.10.2022, por entender-se que a adesão à par�cipação no ato é voluntária e individual dos estudantes e que, devido às
exigências das DCNs, a ausência ao ECS precisa ser reposta em data a ser combinada com o professor responsável e a disponibilidade do campo,
nos dias possíveis de reposição ao final do ECS, conforme o calendário da 4a série. 

                          Para as demais séries do Curso de Graduação em Enfermagem, sugere-se considerar a previsão regimental que trata das questões
de ausências e carga horária.

 

Atenciosamente,

 

Comissão de Curso Escola Paulista de Enfermagem

Câmara de Graduação da Escola Paulista de Enfermagem

Diretoria da Escola Paulista de Enfermagem

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Paze�o Balsanelli, Diretor(a), em 17/10/2022, às 16:43, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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