Aos estudantes das Unidades do Campus USP-RP

Prezados estudantes,

Acusamos o recebimento da carta aberta do Diretório Central dos Estudantes,
dos Centros Acadêmicos e Centros Estudantis da USP-RP à comunidade acadêmica do
Campus de Ribeirão Preto que expressa as preocupações e ansiedades de estudantes
frente às ações adotadas pelas Unidades do Campus de Ribeirão Preto durante a
Pandemia COVID-19.
Antes de tudo, registramos nosso reconhecimento e respeito pela iniciativa. A
nosso ver, ela demonstra o comprometimento e a responsabilidade com que as
representações estudantis estão fazendo a interlocução da comunidade discente com
suas Unidades de ensino, pesquisa e extensão. Advertimos também que a
especificidade, a diversidade e particularidade de questões relacionadas a cada
Unidade, curso e, às vezes, disciplinas, nos impede de responder em uníssono a todos
os tópicos trazidos pela carta e na pesquisa empreendida pelos Centros Acadêmicos.
Acolhemos as suas preocupações e informamos que, assim como todas as
Unidades da USP, estamos seguindo as recomendações da reitoria de manutenção das
atividades essenciais da Universidade e de distanciamento social, por ser a ação
comprovadamente mais eficaz para evitar a rápida disseminação da COVID-19. Assim,
ações têm sido criteriosamente planejadas para o ensino, pesquisa, serviços de
extensão a comunidade e de gestão para que a Universidade continue a cumprir o seu
papel social e de auxílio ao enfrentamento da terrível crise sanitária vivenciada.
Todavia, a experiência das semanas que já se passaram está permitindo a consolidação
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de diretrizes por parte da Pró-Reitoria de Graduação (PRG), por isso anexamos aqui o
comunicado da PRG, “Atividades da Graduação no período da Pandemia da Covid-19”,
com esclarecimentos importantes acerca das iniciativas que vêm sendo adotadas em
toda a Universidade.
Esforços conjuntos estão sendo empreendidos para o enfrentamento deste
período turbulento. Docentes e estudantes dão continuidade às atividades de ensino
utilizando tecnologias de comunicação remota, cuja operacionalização, em seu
conjunto, não equivale ao planejamento e à concepção próprias ao Ensino à Distância
(EaD). A opção de manter atividades didáticas na graduação, em especial as teóricas e
os estudos dirigidos, visa mitigar impactos do período de restrição social, como o
tempo necessário para as reposições. A abrangência dos recursos didáticos utilizados
em cada disciplina segue a característica da mesma e suas possibilidades, segundo a
avaliação e autonomia docente. Por isso há também aqueles docentes que optaram
por não as colocar em prática.
Acreditamos que com o esforço e bom senso podemos evitar eventuais
prejuízos em tempo e qualidade de formação. Assim, os discentes continuam ativos
participando de discussões e aprendendo a lidar com conflitos, muitos desenvolvendo
pesquisas voltadas ao enfrentamento da COVID-19 e realizando serviços de extensão à
comunidade. Todas essas atividades contam com o apoio dos servidores técnicoadministrativos, que estão desenvolvendo suas atividades por teletrabalho e
presencialmente quando necessário.
Temos ciência de que há situações pontuais em que existem dificuldades de
acesso a internet por alguns estudantes e professores e ações direcionadas a
contornar esses problemas têm sido feitas pelas Unidades, pelos próprios estudantes e
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docentes, assim como pela PRG. Sensíveis a essas dificuldades, os Diretores, Chefes de
Departamento, Presidentes de Comissões de Graduação e Coordenadores de Curso
têm primado pela equidade e transmitido aos docentes a importância de atuarem com
flexibilidade considerando as diferentes condições dos alunos para acesso às
atividades didáticas virtuais e seu acompanhamento. Para a maioria dos nossos cursos
as atividades práticas são essenciais e está bem claro que elas deverão ser retomadas
presencialmente, assim que possível. As avaliações individuais dos alunos devem ser
reprogramadas em momento oportuno, bem como a reposição de conteúdos e
práticas.
Não é possível fazermos previsões seguras para a data de retorno às atividades
no campus. Estamos vivendo um momento de exceção, único na vida de todos. O
momento nos pede ação e integração do tripé a que se destina a Universidade. Nossas
pesquisas têm um papel central no enfrentamento à pandemia e de todo o amplo arco
de outros problemas a que se destinam. Nosso ensino é decisivo na formação e
manutenção do espírito crítico e cidadão, ambos tão necessários para um
posicionamento coletivo responsável face às perigosas consequências da pandemia.
Mais do que em qualquer momento, a sociedade precisa que cada ator de nossas
Universidades seja um agente de extensão junto a todos aqueles que estiverem sob
seu alcance para o esclarecimento da relevância vital da adesão ao distanciamento
social. Por tudo isso - para além de mitigar os impactos no ensino graduação - nos
mantermos em contato por meio das atividades didáticas virtuais é tão importante.
Se em grande medida o medo se fortalece onde vigora o desconhecido,
lembremos que, no melhor espírito universitário, buscar o conhecimento é uma via de
enfretamento das aflições que nos afetam e a toda a sociedade.
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Assim, esperamos continuar contanto com a colaboração de todos vocês e que
o canal de comunicação entre os estudantes e os diretores das Unidades do Campus
USP - Ribeirão Preto continue, como sempre, aberto.
Atenciosamente,

Diretores das Unidades do Campus USP - Ribeirão Preto
Escola de Educação Física e Esportes de Ribeirão Preto
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto
Faculdade de Economia e Administração de Ribeirão Preto
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto
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