DIRETORIA

Ribeirão Preto, 04 de fevereiro de 2021

Prezado(a) Aluno(a),

Como é do conhecimento de todos, em função da pandemia da COVID-19, a
Universidade de São Paulo (USP) suspendeu, desde 17/03/2020, várias atividades
presenciais, incluindo as aulas de graduação, pós-graduação e de extensão.
Por esta razão, os alunos USP em cursos presenciais realizados em convênio com a
FUNDACE – responsável pela gestão administrativa e financeira –, estão desde
meados de março de 2020 sem aulas presencias, como ocorre com nossos demais
alunos.
De fato, ao longo desta pandemia, as medidas tomadas pela USP têm sido
pautadas na valorização da vida, com a devida proteção de sua comunidade.
Paralelamente a essas medidas, a USP manteve-se colaborando intensamente com
as Autoridades Sanitárias, particularmente com a Comissão de Contingência do
Estado.
Diante desse quadro e graças a adequações da legislação que rege o ensino, em
todos os níveis, foi possível minimizar os prejuízos a todos por meio da realização
de diversas atividades a distância. Deste modo, a FEA-RP deu continuidade aos
cursos de graduação, pós-graduação e de extensão por meio de atividades não
presenciais. Esta continuidade foi viabilizada, na prática, pelo esforço e
comprometimento de toda nossa comunidade – professores, servidores e alunos –,
que buscaram se adaptar o quanto antes às tecnologias disponíveis e ao novo
formato de relacionamento com o distanciamento social. Desta forma, somos
gratos a toda nossa comunidade e destacamos que a nossa missão de formar
quadros qualificados para a sociedade não foi interrompida.
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Sem dúvida, nosso desejo é que as condições sanitárias melhorem e, assim,
permitam nosso retorno ao formato presencial o quanto antes. No entanto,
devemos ressaltar que não está autorizado pela USP, até o momento, o retorno às
atividades de ensino presenciais. Por esta razão, solicitamos a todos os alunos que
aguardem mais um pouco, até que tenhamos condições seguras e a devida
autorização para retomarmos às aulas presenciais.
Informamos, ainda, que foi criado um Portal no site da Unidade, no qual são
mantidos comunicados do interesse de toda a comunidade da FEA-RP, a respeito
da pandemia. O material pode ser acessado no seguinte link: http://e.usp.br/h5t.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Fábio Augusto Reis Gomes
Vice-Diretor da FEA-RP/USP
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