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Manifestação da Congregação do Instituto de Psicologia da USP  

a respeito do retorno presencial 

 

A Congregação do Instituto de Psicologia deliberou, no dia 23 de agosto de 2021, 

sobre as portarias GR 7670 (de 12 de agosto de 2021) e GR 7671 (de 20 de agosto de 2021), 

referentes ao retorno às atividades presenciais da Universidade de São Paulo e se manifestou 

contrariamente ao retorno presencial, neste momento. 

Estamos num contexto muito delicado e preocupante, no âmbito da pandemia. 

Publicações do Observatório Covid 19 BR, da Plataforma Info Tracker, dentre outras 

instituições de pesquisa em diversas áreas do conhecimento, e o recente manifesto público 

da Sociedade Brasileira de Infectologia alertam para projeções de aumento de casos de 

COVID-19, em função do relaxamento das medidas de isolamento e distanciamento social. 

Ademais, é necessário atenção com os riscos advindos da circulação da variante 

Delta, que possui maior grau de transmissibilidade e atinge crianças e idosos, além de 

pessoas já imunizadas com as vacinas que estão disponíveis até o momento. A Delta não só 

é mais transmissível do que as variantes anteriores do Sars-CoV-2, como também pode 

causar formas mais graves da doença. De acordo com o Observatório Covid-19 Fiocruz, até 

que haja pelo menos 80% da população, totalmente vacinada, é necessário manter as 

medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras, a higienização das mãos e as 

medidas de distanciamento físico e social. Atualmente, temos menos de 25% da população 

vacinada com todas as doses, e as realidades enfrentadas por países com maior cobertura 

vacinal que o Brasil apontam para um aumento de casos com essa variante, obrigando-os a 

rever as medidas de relaxamento, realizadas prematuramente. 

  Dessa forma, é de suma importância que se dê atenção às necessidades logísticas e 

sanitárias para um retorno seguro. Destacamos que pouco foi discutido sobre medidas que 

precisam ser tomadas, no sentido da diminuição do risco de contaminação do vírus, como, 

por exemplo:  

1. a distribuição de proteção individual e coletiva para os que circulam em nossa 

universidade;  

2. a testagem dos funcionários e estudantes;  

3. o protocolo, em caso de suspeita de infecção, para servidoras/es,  estudantes  e 

demais pessoas da universidade de sua rede de contatos; 



2 

4. a orientação sobre o que fazer quando muitos trabalhadores/as dividem salas 

pequenas e mal ventiladas. 

Assim, entendemos que as portarias que definem o retorno presencial às atividades 

ocorreram de maneira precipitada. Esta ação pode expor trabalhadoras, trabalhadores e 

estudantes da Universidade de São Paulo a uma forma de infecção mais grave e perigosa. 

Ainda que as Diretrizes aos Dirigentes das Unidades, encaminhada em 20 de agosto de 2021 

pela Comissão Assessora, tenham trazido alguma luz, entendemos que continua arriscada a 

decisão da volta das atividades presenciais em nossa Universidade. 

Apesar de partilharmos das preocupações apresentadas pelo Reitor, não temos as 

condições adequadas para implantação das medidas sugeridas nas portarias supracitadas. 

Neste momento, necessitamos da manutenção de todas as medidas preventivas, se 

consideramos, de modo consistente e consequente, os dados publicamente disponíveis, de 

modo a que seja formalizado um plano de retorno mais claro, que tenha em mente as 

necessidades sanitárias e que também mais bem considere as demandas psicológicas e 

logísticas implicadas nessas decisões.  

Além disso, a fim de que o retorno seja seguro e democrático, é necessário que haja 

diálogo com os três setores que compõem a Universidade de São Paulo, proposta que se 

explicita concretamente neste documento. Esta Manifestação é redigida a partir das 

contribuições da Carta Aberta à Comunidade do IPUSP, assinada pelos Funcionárias/os 

técnico-administrativas/os do Instituto de Psicologia, reunidos em assembleia, no dia 19 de 

agosto de 2021; da Manifestação dos Membros do Conselho do Departamento de Psicologia 

Experimental, em sessão de 16 de agosto de 2021; e da “Nota de Posicionamento do Centro 

Acadêmico Iara Iavelberg Sobre o Retorno Presencial”, de 20 de agosto de 2021. 

Dessa forma, alinhada à manifestação dos três setores do nosso Instituto, a 

Congregação do Instituto de Psicologia, nesta data, manifesta-se contrariamente ao retorno 

presencial, neste momento. Nesse sentido, endossamos as manifestações citadas 

anteriormente, além de darmos apoio à paralisação realizada na data desta Manifestação. 

Seguindo o artigo 7º-B da portaria GR 7671, de 19 de agosto, e entendendo que não 

houve nenhuma redução da produtividade no período de isolamento, a Direção do Instituto 

de Psicologia publicou, em 23 de agosto de 2021, a Portaria Interna do IPUSP nº 13 /2021, 

que regerá as normas de retorno para o ensino presencial no Instituto de Psicologia. 
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São Paulo, 23 de agosto de 2021. 

Congregação do Instituto de Psicologia da USP 

  

 


