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Isolamento social imposto pelas agências sanitárias 
e Governo do Estado de São Paulo

Estratégias de ensino não presencial: uso de ferramentas digitais, 
tutoriais para elaboração de materiais didáticos disponibilizados 

em ambiente digital, bem como frequentes reuniões com 
presidentes de CGs e representação estudantil. 

Estas ações permitiram que cerca de 90% dos cursos de 
graduação da USP continuassem com atividades didáticas não 

presenciais, de forma a minimizar os impactos no ensino. 

Ações e protocolos para retomada em função das exigências 
sanitárias e da previsão da carga horária para ministração dos 

conteúdos que devem ser oferecidos de forma presencial. 

A retomada das atividades presenciais da graduação envolve tanto o 
período de reposição, a ser definido, como a ministração das 

disciplinas do 2º semestre letivo de 2020. 

Premissas
Gerais
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Distanciamento social

Ø Escalonamento de horários de funcionamento com
número limitado de pessoas para cada horário, de
forma a evitar aglomerações e garantir o acesso a
todos, com prejuízos mínimos para as atividades
acadêmicas.

Ø Evitar aglomeração: cancelar eventos, feiras e
atividades em grupo.

Transferido para 2021 – data a ser 
divulgada.



Higiene e sanitização
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- Promover uma rotina 
para higienização das 
mãos e troca de EPIs 
(máscaras faciais). 

- Estabelecer um 
protocolo que instruirá 
a forma de 
higienização e a 
periodicidade para a 
higiene das mãos e 
troca de máscaras. 

- Lavar as mãos com 
frequência utilizando sabão 
líquido e assepsia com álcool 
gel (70º GL). 

- Manter frequentemente os 
banheiros adequados e 
limpos. 

- Limpar e desinfetar com 
maior frequência as salas de 
aulas, laboratórios e as 
superfícies que são tocadas 
muitas vezes por muitas 
pessoas.

- Os ambientes 
didáticos e de 
trabalho devem ser 
ventilados, evitando-
se o uso de ar 
condicionado. 

- Retirar o lixo ao 
menos três vezes ao 
dia e com segurança.



Comunicação
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- Divulgar e estimular 
medidas de 
distanciamento social, 
higienização e segurança 
nos diferentes ambientes 
frequentados pelos 
estudantes. 
- Manter comunicação 
constante com os 
estudantes, pais e 
responsáveis, 
estabelecendo um canal 
direto para troca de 
informações. 

- Desenvolver ações 
que privilegiem a 
saúde mental e 
psicológica dos 
estudantes.

- Divulgar a toda a 
comunidade USP os 
protocolos a serem 
seguidos em caso de 
suspeita ou 
confirmação da 
COVID-19, bem como 
o cronograma a ser 
adotado nestes casos. 



Monitoramento
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- Em caso de 
confirmação de 
contágio, suspender os 
estudantes, docentes e 
funcionários que 
tiveram contato com o 
doente no período de 
14 dias. 

- Identificar os 
estudantes em 
vulnerabilidade em 
decorrência da 
interrupção das 
atividades didáticas 
presenciais e tomar 
ações pedagógicas. 

- Identificar pessoas 
com sintomas 
suspeitos de infecção 
pela COVID-19 
(sintomas gripais, 
febre, dor de 
garganta, tosse) e 
orientá-
los/encaminhá-los 
para os setores de 
saúde competentes. 



Proteção
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- Respeito às normas de proteção exigidas pelas 
autoridades sanitárias e outras estabelecidas pela 
Universidade. 
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Período de Reposição após a retomada das atividades presenciais

- O conteúdo das disciplinas 
teóricas e teórico-práticas que 
foram oferecidas durante o 
período de afastamento das 
atividades presenciais utilizando 
Tecnologias de Informação e/ou 
Comunicação deve ser avaliado e, 
quando necessário, ser 
complementado. 

- As aulas e atividades 
essencialmente práticas 
deverão ser repostas. 

- As Unidades devem definir 
a duração do período de 
reposição para seus cursos.

Diretrizes Específicas para a reposição das atividades 
didáticas do primeiro semestre letivo de 2020                          

e retomada das atividades presenciais
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Priorização do perfil das turmas

- A retomada das atividades 
presenciais deve ser feita de 
forma gradual, com 
escalonamento dos estudantes 
durante a semana, de modo a 
preservar o distanciamento 
social. Serão priorizados, na 
primeira etapa, os estudantes 
do último ano e os ingressantes 
2020. 

- O retorno das demais turmas 
pode acontecer na segunda 
etapa da retomada ou 
concomitantemente, 
dependendo da capacidade 
logística do curso/Unidade em 
atender o distanciamento social 
e as demais exigências 
sanitárias.
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Layout das salas e laboratórios de aulas

- Alterar de forma a garantir o 
espaçamento mínimo entre pessoas: 
as salas de aulas, os laboratórios e 
outros espaços frequentados pelos 
estudantes devem ter um 
espaçamento mínimo de 1 metro 
entre as pessoas. Isto exigirá a 
divisão da turma em vários 
subgrupos, cujo número dependerá 
da capacidade do espaço didático e 
do tipo de atividade realizada. 

- Especial atenção (medidas de 
proteção) deve ser dada aos 
laboratórios e práticas que são 
essencialmente realizadas em 
grupo.  
- As aulas teóricas e práticas, 
bem como as atividades 
práticas, devem respeitar as 
medidas de proteção exigidas 
pelas autoridades sanitárias.
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Atividades práticas em laboratório

- Evitar aglomerações e manter o 
distanciamento  mínimo  entre as 
pessoas.                                
- Deve-se rever/adaptar os 
protocolos de aula prática para que 
esta exigência seja atendida. 
- Recomenda-se, quando 
necessária, a divisão das turmas 
em várias subturmas escalonadas 
em horários diferentes.

- Uso de EPIs como aventais 
descartáveis e máscara facial 
obrigatoriamente e outros EPIs, 
dependendo do tipo de aula e 
material que será manipulado 
pelo estudante. 
- Especial atenção deve ser dada 
às práticas que usam material 
biológico humano e/ou 
microrganismos patogênicos.
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Atividades extramuros

As aulas e atividades essencialmente práticas 
deverão ser repostas. As Unidades devem 
definir a duração do período de reposição para 
seus cursos.

- Os cursos devem adequar o tipo de atividade extramuro a 
ser  realizada para evitar exposição dos estudantes ao risco de 
contágio, sempre que possível, sem prejuízo do ensino. 

- Essas atividades, obrigatórias para o processo formativo dos 
estudantes de graduação, devem ser realizadas atendendo as 
normas de restrição.
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Atividades extramuros

- Evitar grupos com mais de 
cinco estudantes.
– Evitar realizar estas atividades 
em locais de risco de contágio 
ou de grande fluxo de pessoas.
– Atender às normas sanitárias 
do local/setor onde será 
realizada a atividade.

– Garantir o uso de EPIs, 
condições de higienização e 
assepsia das mãos em todas as 
atividades de campo.
- Substituir, sempre que possível, 
as atividades presencias por 
virtuais como forma de interação. 

Diretrizes Específicas da PRG
Diretrizes Específicas para a reposição das atividades 

didáticas do primeiro semestre letivo de 2020                          
e retomada das atividades presenciais
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Estágios curriculares e profissionalizantes

- Para os estudantes que finalizarão o curso até o final de 
2020, as CGs podem, caso haja necessidade, por questões de 
tempo, considerar a carga horária mínima para estes estágios 
exigida pelas Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação 
para efeito de conclusão do curso, mesmo que a carga horária 
do curso da USP seja superior ao estabelecido pelas diretrizes. 
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Estágios curriculares e profissionalizantes

- Os estágios curriculares e profissionalizantes são 
realizados nos mais diversos tipos de estabelecimentos 
público e privado. 
- Os locais mais críticos com relação ao risco de contágio 
são os estabelecimentos de saúde, principalmente os 
hospitais, clínicas, centros de saúde, ambulatórios, onde as 
normas de segurança são mais rígidas. 

Diretrizes Específicas para a reposição das atividades 
didáticas do primeiro semestre letivo de 2020                          

e retomada das atividades presenciais



Diretrizes Específicas da PRG

Reunião de Dirigentes – 26/05/2020

Viagens Didáticas

– As  viagens didáticas previstas para o 2º semestre letivo de 
2020 estão suspensas. Devem ser transferidas  para 2021, 
quando a situação retornar ao novo normal.
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Encerramento do primeiro semestre e início do segundo 
semestre letivo de 2020

– O encerramento das atividades teóricas e teórico-práticas 
do primeiro semestre letivo de 2020, bem como o início do 
segundo semestre letivo de 2020, será definido pela PRG 
em conjunto com o CoG.
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A partir do momento da retomada das atividades presenciais:
- Quanto tempo será necessário para concluir o primeiro semestre letivo 
de 2020, considerando as condições de distanciamento social?

No segundo semestre letivo de 2020, se persistirem as dificuldades atuais 
causadas pela Pandemia da Covid-19:
- Quais as Disciplinas teóricas e teórico-práticas que poderão ser oferecidas de 
modo não presencial, com a utilização de Tecnologias de Comunicação e/ou 
Informação?
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Diretrizes Específicas para a reposição das atividades 
didáticas do primeiro semestre letivo de 2020                          

e retomada das atividades presenciais

Caso o retomada das atividades presenciais não aconteça até 
agosto, mesmo que gradual:
- A Unidade tem como organizar as aulas práticas de modo 
condensado no começo de 2021. Se sim, precisarão de quanto 
tempo?

Solicitação aos Dirigentes
Encaminhar as respostas à PRG até dia 09/06/2020
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Acolhimento ao Estudante

Escritórios: Atividades Esportivas, Carreiras,    
Saúde Mental

Estratégias integradas para acolhimento e
acompanhamento aos estudantes da USP pelos três
escritórios.



Obrigado!

Prof. Dr. Edmund Chada Baracat
Pró-Reitor

Profa. Dra. Maria Vitória Lopes Badra Bentley
Pró-Reitora Adjunta
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