
Documento-base para Construção dos
Planos Sanitários e Educacionais

3 setores da USP

Um Plano Sanitário e Educacional é necessário para cada um dos municípios nos quais a
USP tem unidades. Já elaboramos e apresentamos ao Cruesp, como parte da Pauta
Unitária do Fórum das Seis na campanha de data-base 20211, um documento contendo
diretrizes gerais para a elaboração desses planos, contribuindo para a adequação das
condições de estudo e trabalho durante e após a pandemia de Covid-19.

Desde o dia 13 de março de 2020, logo após a declaração da pandemia pela Organização
Mundial da Saúde (OMS), as entidades representativas, Adusp, Sintusp, DCE e APGs, vêm
demandando reuniões e participação nos processos decisórios junto à Reitoria — sem
qualquer retorno. Nosso objetivo é minimizar consequências e reparar prejuízos
causados pela pandemia, o que pode ocorrer se a USP trabalhar de forma preventiva e
democrática, respeitando as contribuições da ciência e da comunidade acadêmica.

Autoritariamente, como de praxe, a Reitoria criou um Grupo de Trabalho para
Readequação do Ano Acadêmico (GT PRAA) formado por seis docentes, de sua escolha,
sob a coordenação do vice-reitor, Prof. Dr. Antonio Carlos Hernandes, para tratar das
condições de retorno às atividades presenciais. Tal grupo elaborou algumas versões do
"Plano USP para o retorno gradual das atividades presenciais", documentos cujos
critérios são subsidiários do Plano São Paulo. Os documentos apresentados à
comunidade (atualmente na sua 17ª versão) desconsideram as realidades locais e o
conhecimento de várias pesquisadoras e pesquisadores da USP e de outras
universidades. Tais docentes têm realizado sólidas e reconhecidas pesquisas sobre a
pandemia com o objetivo de entender e fazer recomendações para a formulação de
medidas que garantam um retorno seguro às atividades presenciais.

A restrição à participação dos diferentes setores que compõem a comunidade
acadêmica é reveladora da intransigência e desrespeito da Reitoria. Foram protocolados
vários documentos solicitando que fôssemos escutada(o)s e sequer obtivemos
respostas.

1 https://www.adusp.org.br/index.php/universidade-defesa/98-database/4079-pur-2021
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Após o anúncio feito pelo governador João Doria no último dia 07 de julho, o GT PRAA
emitiu comunicado lacônico, com certo grau de dubiedade, o que gerou apreensão e
dúvidas entre estudantes, funcionária(o)s e docentes.

É preciso dizer que muita(o)s estudantes que ingressaram nos anos de 2020 e 2021 não
estabeleceram domicílio nas cidades em que estão localizados os campi da USP, por
razões óbvias. É inadmissível que o GT PRAA e a Reitoria da USP sigam ignorando as
diversas necessidades da(o)s estudantes durante e após a pandemia.

Em novembro de 2020, o GT PRAA, em seu sétimo documento, seguindo determinações
do governo do estado, obrigou o retorno de funcionária(o)s às atividades presenciais, o
que deflagrou uma greve sanitária da categoria2. Com a piora do quadro da pandemia, o
governo estadual recuou e a Reitoria o seguiu, redefinindo o Plano USP.

Considerando o contexto atual e a necessidade de construirmos coletivamente uma
proposta, as entidades signatárias deste documento apresentam um conjunto de
elementos para construção de planos sanitários e educacionais que prezem pela
segurança da comunidade nas unidades e campi da USP.

1. Ações imediatas

a. Sanitárias

● fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI), como máscaras
PFF2 ou similares a todas e todos trabalhadores, inclusive terceirizada(o)s, que
continuaram realizando trabalhos essenciais presencialmente;

● testagem das pessoas em trabalho presencial, com rastreamento de contatos e
isolamento de suporte (protocolo TRIS);

● treinamento sobre protocolos de segurança sanitária para as pessoas que estão
realizando trabalho presencial, com campanhas específicas para a comunidade
da USP, inclusive funcionária(o)s terceirizada(o)s;

● fiscalização de todos os espaços da Universidade para garantia da manutenção
dos protocolos de segurança;

● levantamento das condições de transporte até o trabalho, inclusive de
terceirizada(o)s;

2 https://www.adusp.org.br/index.php/defesauniv/3910-greve-san2
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● divulgação de boletins epidemiológicos completos com número de mortes, casos,
etc., acompanhados dos resultados de levantamentos regulares feitos com
estudantes, docentes e servidora(e)s técnica(o)-administrativa(o)s;

● adoção de política institucional que normatize as decisões quando houver casos
positivos de infecção por COVID-19 (afastamentos, quarentenas, rastreamentos
etc.).

b. Educacionais

● garantia de que todas as pessoas possam acompanhar o ensino remoto
emergencial (ERE), que deve ser mantido somente enquanto a pandemia assim o
exigir (segundo os indicadores apresentados abaixo), com o fornecimento de
recursos necessários (internet, equipamentos etc.);

● garantia de permanência estudantil, com condições dignas de moradia e
alimentação, e fornecimento de auxílio-alimentação pecuniário de R$200,00
(duzentos reais) às pessoas que participam do PAPFE;

● reajuste do auxílio-moradia do PAPFE para R$800,00 (oitocentos reais);

● oportunidade de atividades de recuperação para estudantes que não
conseguiram participar das atividades remotas ocorridas durante a vigência da
pandemia;

● flexibilização de prazos para entrega de trabalhos, TCCs, dissertações e teses;

● flexibilização das regras de desligamento de estudantes (jubilamentos) enquanto
durar a pandemia.

2. Ações de médio prazo ou para retorno presencial quando as
condições sanitárias permitirem

a. Sanitárias

Entendemos que o retorno às atividades presenciais depende de uma série de
indicadores definidos pela OMS, combinada com dados do CDC (Centers for Disease
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Control and Prevention) dos Estados Unidos, para avaliar risco de transmissão na
comunidade, os quais descrevemos abaixo. Os indicadores deverão ser considerados em
cada município, os quais podem ter quadros bem distintos.

Os indicadores prioritários se pautam pelos dados de transmissão comunitária e são:

● número total de novos casos em 7 dias/100.000 habitantes (com limite de 100
novos casos/semana ou 14 novos casos/dia). Para retorno deve haver queda de
pelo menos 50% da incidência em um período de três semanas após o pico;

● porcentagem dos testes realizados que têm resultado positivo nos últimos 7 dias
(com limite de 5%);

● percentual de pessoas vacinadas. Há estudos que predizem que cerca de 70% da
população deve ser vacinada, mas esse número depende do nível de transmissão
comunitária.

Juntos, esses dados permitem que tenhamos ideia da taxa de transmissão dentro do
município e devem ser os principais balizadores para definição de retorno às atividades
presenciais.

É importante destacar que o Plano São Paulo, equivocadamente, tem como principal
indicador o número de leitos ocupados. Entendemos que esse é um dado que deve ser
considerado, obviamente, por ser co-dependente dos apresentados anteriormente. Ou
seja, o monitoramento da transmissão comunitária é fator preditivo dos indicadores que
seguem:

● número de mortes por 100 mil habitantes. Para retorno deve ser considerado um
declínio do número de mortes por pelo menos três semanas consecutivas;

● percentual de leitos de enfermaria e UTI ocupados. É importante entender que
esse percentual depende do número de leitos disponíveis. Uma maior
disponibilidade de leitos impacta diretamente nesse percentual.

Além dos indicadores acima, devemos considerar:

● as condições de transporte até chegada ao local de trabalho e estudo;

● o número de pessoas em todos os espaços da Universidade (salas de aula, salas
de apoio técnico-administrativo, laboratórios, refeitórios, lanchonetes,
bibliotecas, banheiros e vestiários etc.);

● o tamanho das turmas de acordo com o espaço físico;

● a ventilação dos espaços com adequações de infraestrutura (janelas e portas que
garantam circulação de ar, entre outras). Deve ser feito levantamento das
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condições sanitárias em cada espaço das unidades e departamentos, com estudo
específico das necessidades de adaptações de infraestrutura;

● a instalação de ventiladores e circuladores de ar, e a restrição do uso de
ares-condicionados;

● treinamento e campanhas ostensivas sobre os protocolos de segurança sanitária
e vacinação;

● o uso de máscaras PFF2 ou similares;

● a intensificação da limpeza, tanto em sua frequência — o que demandará
contratação de pessoal — quanto ao material a ser utilizado;

● a contratação de pessoal, docente e técnica(o)-administrativa(o);

● o fornecimento de material em quantidade suficiente para higiene nos banheiros,
lavatórios, vestiários etc.

● é absolutamente essencial que haja água nas cozinhas, banheiros, lavatórios,
vestiários etc. Se houver falta de água, todas as atividades deverão ser
imediatamente suspensas.

As Unidades de Educação Básica (creches e Escolas de Aplicação) devem ter condições
de retorno planejadas junto às Prefeituras dos campi. Por estarem subordinadas às
decisões dos Conselhos Municipais de Educação, a USP deve explicitar qual política será
adotada, de forma a garantir segurança a todas as pessoas das Unidades de Educação
Básica localizadas nos campi. Além disso, vale ressaltar a impossibilidade de vacinação
para crianças entre 1 a 12 anos que frequentam creches e escolas, e o calendário
previsto de vacinação para estudantes entre 12 e 18 anos.

Ainda, sobre o calendário de vacinação, ressaltamos que a grande maioria da(o)s
estudantes de graduação e pós-graduação é jovem e ainda não foi vacinada. Se o
calendário vacinal for cumprido, a(o)s estudantes terão recebido as duas doses somente
em novembro de 2021.

O GT PRAA deixa subentendido nos 15o e 17o comunicados que a vacinação seria
suficiente para garantia de retorno presencial seguro, "conforme recomenda o Centro de
Contingência do Estado de São Paulo e os especialistas ouvidos pelo grupo de
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trabalho"3,4. Pautada(o)s pelos estudos do professor Domingos Alves e da professora
Adriana Santos Moreno da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP), em
parceria com o professor Dalton de Souza Amorim, da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras (FFCLRP), consideramos um grande equívoco do GT PRAA e da Reitoria
determinar o retorno considerando a vacinação de forma individual e pontual. Sabe-se
que, para adquirir imunidade populacional, será necessário que cerca de 70% da
população esteja vacinada (vacinas de dose única ou as duas doses completas). Antes de
atingir esse contingente de pessoas, não teremos garantia de que poderemos retornar
em segurança. É necessário que se considere a transmissão pelas pessoas
assintomáticas e a transmissão comunitária das novas variantes que já circulam no
estado de São Paulo, entre elas, a Delta.

b. Educacionais

● Levantar em todos os cursos quais as perdas ocorridas durante o ERE
(trancamentos, abandonos, déficits pedagógicos e de formação etc.);

● Traçar plano de recuperação para estudantes que foram prejudicada(o)s, que
inclua a reposição das atividades práticas não somente dos cursos relacionados à
saúde, mas também das atividades de campo e das excursões didáticas previstas
em disciplinas que contabilizam como carga horária/aula docente e discente;

● A pandemia deve ser considerada em todos os processos de avaliação, tanto da
carreira docente, quanto de estudantes, levando-se em conta especialmente o
impacto na vida das mulheres, que são as principais responsáveis pelo cuidado
de pessoas (crianças, adolescentes, idosa(o)s, pessoas com deficiência etc.);

● As aulas por meios remotos têm caráter emergencial. O ensino híbrido ou à
distância não deve ser permitido quando do retorno presencial, nas condições
estabelecidas anteriormente. Aulas online ou remotas, necessárias somente
durante a pandemia, não devem ser incluídas nos currículos dos cursos.

4

https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2021/07/PLANO-USP_COMUNICADO_DE%CC%81CIMO_S
ETIMO_MES-DE-JULHO.pdf

3

https://jornal.usp.br/institucional/grupo-de-readequacao-do-ano-academico-divulga-recomendacoes-p
ara-o-mes-de-maio/
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Por fim, ressaltamos que as medidas sanitárias e educacionais aqui expressas servem a
todos os espaços da USP, indiscriminadamente, incluindo institutos especializados e
museus da Universidade. A Universidade não deve colocar sua comunidade sob risco de
contaminação, adoecimento e morte em nenhuma hipótese! Por isso, é necessário que
haja uma política institucional transparente, sem subserviências a governos, construída
de forma participativa e democrática.

São Paulo, 15 de julho de 2021.

Adusp

Sintusp

DCE

APG Capital

APG ESALQ,

APG São Carlos

APG USP/RP

CAF (Filosofia - FFLCH)

CAELL (Letras - FFLCH)

CALC (ECA)

CAASO (São Carlos)

CAMRN (FMVZ)

CAAVC (FOFITO -
FMUSP)

CAHS (Gestão de
Políticas Públicas -
EACH)

C.A. XXXI de Outubro
(EE)

CAHIS (História -
FFLCH)

C.A. XI de Agosto (FD)

C.A. Guimarães Rosa
(Relações Internacionais
- IRI USP)

Associação de
Moradores do Crusp
(Amorcrusp)

DAEFS (EACH)

SAAU (Arquitetura e
Urbanismo - IAU USP)

DALICINA (Diretório
acadêmico Licenciatura
em ciências da Natureza
-EACH)
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