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1. Introdução

A criação do Comitê Local de Retorno às Atividades Presenciais  assim como sua composição,
foram  aprovadas  em  Reunião  de  Congregação  realizada  no  dia  02/07/2020.  Em Reunião
Ordinária da Congregação de 06/08/2020 foi aprovada a indicação de seus membros, assim como
a alteração de sua composição com a inclusão de Núcleo de Apoio Pedagógico. O Comitê Local
de Retorno às Atividades Presenciais foi instituído pela Portaria 3995/2020 (Anexo 1).

O objetivo principal  desse comitê é dialogar,  por um lado,  com o Comitê Central  da Unifesp,
nomeado pela Reitoria, e por outro subsidiar as discussões sobre o tema no Campus Guarulhos,
por  meio  do  levantamento  das  características,  necessidades  e  posições  de  cada
setor/departamento do campus, analisando as condições em que seria possível um retorno às
aulas presencias especificamente no Campus Guarulhos.

O comitê abrange os seguintes setores, com os respectivos representantes e suplentes: 

a)  Direção Acadêmica:  Profa.  Dra.  Magali  Aparecida  Silvestre  (titular)  e  Prof.  Dr.  Janes  Jorge
(suplente)
b) Direção Administrativa: Eliane Lino dos Santos (titular) e Maviael Correia da Silva (suplente)
c) Câmara de Graduação: Prof. Dr. José Hamilton Maruxo Junior (titular)
d) Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa: Prof. Dr. Marcos Cezar de Freitas (titular)
e) Câmara de Extensão e Cultura: Profa. Dra. Rosângela Dantas de Oliveira ( tular) e Profa. Dra.
Maria Cecília Sanches (suplente)
f) Divisão de Infraestrutura: Paulo de Oliveira Dourado (titular) e Manoel Teodoro Neto (suplente)
g) Divisão de Serviços Gerais:  Ivan Ferreira  de Sales Lopes (titular)  e Sheila Marques Feitosa
(suplente) 
h)  Divisão  de  Tecnologia  e  Informação:  Mauricio  Massao  Oura  (titular)  e  Elson  Luiz  Mattos
Tavares da Silva (suplente)
i)  Núcleo  de Assuntos  Estudantis  –  NAE:  Adriano Kasiorowski  de  Araujo  (titular)  e  Henrique
Carriço da Silva (suplente)
j) Núcleo de Acessibilidade e Inclusão – NAI: Edna Martins (titular) e Erica Aparecida Garrutti de
Lourenço (suplente)
k) Biblioteca: Patrícia Helena Gomes da Silva (titular) e Caio Batista da Silva (suplente)
l) Discentes da Graduação: Cesar Augusto de Souza Neves e Ariana Rodrigues Neres de Medeiros
m) Discentes da Pós-Graduação: Mario Cabral de Almeida
n) Secretaria Acadêmica/Apoio Pedagógico: Diego Martin Casado (titular) e Márcio Ribeiro Santos
(suplente)
o) Departamentos Educação: Prof. João do Prado Ferraz de Carvalho ( tular) e Jorge Luiz Barcellos
da Silva (suplente)
p) Departamento de História: Profa. Dra. Fabiana Schleumer ( tular) e Prof. Dr. G ilberto da Silva
Francisco (suplente)
q) Departamento de Filosofia: Prof. Dr. Francisco de Ambrosis Pinheiro Machado ( tular)e Prof. Dr.
Jamil Ibrahim Iskandar (suplente)
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r) Departamento de História da Arte: Ana Maria Pimenta Hoffmann (titular) e Virgínia Gil Araújo
(suplente)
s) Departamento de Ciências Sociais: Profa. Dra. Gabriela Nunes Ferreira (titular)
t) Departamento de Letras: Prof. Dr. Ivan Rodrigues Martin ( titular) e Prof.a Dr.a Ana Claudia
Romano Ribeiro (suplente)
 

Foram realizadas até a elaboração deste relatório: 8 reuniões (Datas: 25/08/20 - 09/09/20 - 29/09/20
- 20/10/20 - 10/11/20 - 01/12/20 - 13/01/21 – 27/01/21). As reuniões foram pré-agendadas, com
pauta previamente definida, depoimentos de cada representante dos setores, debates com perguntas
e dúvidas, sempre finalizando com a pauta para a próxima reunião e quais os setores que fariam as
apresentações. Ao  longo  de  todas  as  reuniões,  foi  garantido   que  cada  setor  representado  na
comissão faria seu relato seguido sempre por comentários, observações e perguntas de todos os
membros da comissão.  

Além dos  relatos  de  cada  setor,  foi  realizada  uma pesquisa  neste  período  junto  à  comunidade
EFLCH-UNIFESP (discentes e servidores) por meio de formulário na internet com o intuito de
levantar dados entre estes públicos sobre sua situação concreta e posicionamento individual quanto
ao retorno às aulas presenciais. 

Seguem, então, os relatos escritos de cada setor, divisão e departamento, enviado por meios de seus
representantes neste comitê, a análise do resultado da pesquisa (elaboração final feita pelo Prof. Dr.
Ivan Rodrigues Martin) e considerações finais.

2. Relatos com posicionamento dos setores, divisões e departamentos1

2.1 Divisão de Gestão com Pessoas

a) Apresentação 

A Divisão de Gestão com Pessoas, cuja criação foi aprovada através da portaria nº 522, de 14 de
março  de  2012,  pela  Reitoria,  tem  como  missão  realizar  a  gestão  eficiente  das  áreas  de
administração de pessoal buscando um padrão de qualidade e excelência, de forma continua, e é
composta pelas seguintes áreas: Frequência, Cadastro, Estagiários e Concursos.

Cabe à Divisão de Recursos Humanos:

I. Coordenar, controlar as atividades das áreas a fim de garantir o bom funcionamento da divisão,
pertinente à administração de pessoal;

1 Observação: faltam ainda os relatos do Departamento de Educação (ainda em processo de elaboração),
Departamento de História da Arte, dos Representantes discentes de gradução e de pós-graduação (que em
parte está contemplado nas pesquisa, ver item 3).
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II. Organizar e os coordenar os concursos para contratação de docentes;
III. Elaborar relatórios de gestão;
IV. Atuar de forma sistemática para a capacitação e o aperfeiçoamento dos servidores.

b) Serviços oferecidos presencialmente

A Divisão de Gestão com Pessoas coleta presencialmente processos, atestados, declarações, folha
de frequência e atende solicitações diversas relacionadas à vida funcional dos servidores.
Remotamente temos feito os mesmos procedimentos, eles foram transformados de físico para a
forma digital, com exceção das declarações e atestados médicos que estão sendo enviados por e-
mail.

c) Situações de riscos avaliados pela Divisão

- Entrega de documentos
- Uso compartilhado do refeitório, banheiros e bebedouros.

Segundo a FioCruz:
As  partículas  virais  liberadas  junto  com  a  saliva  podem  permanecer
flutuando no ar por cerca de 40 minutos e até 2h30min. Os vírus que se
depositam  sobre  uma  superfície,  dependendo  das  características  dessa
superfície, podem permanecer viáveis por algumas horas ou até dias. Estudo
recente, publicado no New England Journal of Medicine, descobriu que o
vírus é viável por até 72 horas em plásticos e aço inoxidável, 24 horas em
papelão  e  quatro  horas  em  cobre.  A quantidade  de  vírus  existentes  nas
superfícies vai diminuindo com o passar das horas,  reduzindo o risco de
contaminação. O mais importante é evitar tocar em superfícies com as quais
muitas  pessoas  têm  contato,  o  que  inclui  mesas,  bancadas,  maçanetas,
interruptores,  telefones,  teclados,  torneiras  etc.  A limpeza das  superfícies
com desinfetante ou sabão é muito eficaz.2

Não há estudos em relação ao tempo médio de contaminação por meio de papel, dessa forma não
achamos seguro manuseá-los. 

d) Para o retorno presencial é necessário: 

- Revezamento dos servidores com retorno limitado a meio período de forma a não aglomerar no
ambiente;
- Necessidade de Equipamentos de proteção (EPIs): máscara, álcool gel;
- Fechamento completo da porta e atendimento no balcão com barreira física;
- Demarcação do piso para entrada e saída de apenas uma pessoa por vez;
- Fila de espera no corredor com distanciamento mínimo de 1,5 metros (demarcação no chão);

2 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ.  Quanto tempo o coronavírus permanece ativo em diferentes  superfícies?
Disponível  em: https://portal.fiocruz.br/pergunta/quanto-tempo-o-coronavirus-permanece-
ativo-em-diferentes-superficies . Acesso em: 01 fev. 2021. 
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- Uso de álcool antes de entrar na sala; 
- Uso de máscara dentro e fora da sala; 
- Limpeza de mesas, teclados e mouses, com álcool 70%: a cada 2 horas; 
- Manter o ambiente ventilado (janelas abertas); 

O retorno não é viável, principalmente no contexto atual, portanto,  a equipe pretende manter o
regime de trabalho remoto e comparecer ao campus, somente em caso de necessidade justificada,
assim como tem sido feito até o momento. 

Mas caso seja obrigatório, é necessário adotar os protocolos de segurança. Observe-se, porém, que o
retorno depende de ações adicionais e esforço conjunto de todas as áreas para que se possa proteger
à comunidade.

2.2 Biblioteca da EFLCH

REPRESENTANTES NO COMITÊ: Patrícia Helena Gomes da Silva (titular)  /  Caio Batista da
Silva (suplente)

a) Apresentação do setor/divisão/departamento/núcleo 

No ano de 2020, a Biblioteca EFLCH projetou dar continuidade às ações consolidadas no plano de
trabalho estabelecido no ano de 2019, cujas principais atividades seriam dedicadas à formulação de
instrumentos e procedimentos de trabalho aos diversos setores existentes no interior da Biblioteca
(Coordenação,  Aquisição,  Circulação,  Processamento Técnico e  Referência),  com o objetivo de
qualificar as práticas desenvolvidas no cumprimento dos objetivos organizacionais da Biblioteca
EFLCH, bem como alinhar os fluxos de trabalho às atividades meio e às atividades fim realizadas
na divisão, em consonância à missão postulada em seu escopo de atuação no âmbito da unidade
universitária.

b) Recursos/serviços oferecidos presencialmente

Com as ações tomadas pela universidade no enfrentamento da pandemia, desde março de 2020,
todos os serviços oferecidos presencialmente foram temporariamente interrompidos e os acessos
aos recursos físicos disponíveis (livros,  acesso e  permanência nos espaços da biblioteca)  foram
descontinuados à comunidade acadêmica.

Entretanto,  algumas  tarefas  relativas  ao  desempenho  das  atividades  meio  e  fim  da  Biblioteca
EFLCH tiveram a sua efetivação de forma presencial, principalmente às relacionadas aos seguintes
trabalhos:  1)  entrega dos  mobiliários adquiridos  ao longo do ano de 2020 por  meio de fundos
oriundos de emenda parlamentar destinada ao campus (estantes para as áreas do Acervo Circulante
e  a  Reserva  Técnica),  carrinhos  de  transporte  de  livros,  bibliocantos  (conjunto  de  recursos
fundamentais  para a  organização dos espaços físicos da biblioteca),  cadeiras para os postos  de
trabalho, em substituição do mobiliário antigo disponível  aos servidores;  2) retirada e posterior
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remessa de livros, anteriormente separados do acervo Circulante, para a encadernação; 3) ajustes e
correções em levantamento de inventário de acervo visando ao controle do estoque informacional e
patrimonial; 4) realização de plantões de devolução de livros, visando à recuperação dos materiais
emprestados aos discentes em vias de desvinculação da UNIFESP (formandos da graduação do
primeiro  semestre  de  2020  e  alunos  da  pós-graduação,  cujos  títulos  foram  homologados  no
período); 5) recebimento de aquisições e acompanhamento de montagem de estantes.

Conforme  as  demandas  surgidas  a  partir  dos  tópicos  levantados  acima,  a  presença  de  alguns
servidores da divisão foi concretizada, com a prévia comunicação e anuência da Coordenação da
Biblioteca EFLCH, e todos os cuidados possíveis foram tomados na efetivação desses trabalhos no
campus.  

c) Como está funcionando remotamente?

De modo geral,  as  atividades  desenvolvidas  pela  Biblioteca  EFLCH são aquelas  sumariamente
arroladas no Ofício nº 10/2020/BIBLIOTECA – GUARULHOS, processo 23089.105562/2020-73,
cabendo algumas observações.  

As atividades administrativas não sofreram grandes alterações em virtude do trabalho remoto, visto
que os instrumentos de trabalho: SEI, e-mail institucional e documentos administrativos arquivados
em serviço de armazenamento em nuvens (drives Google)  são acessíveis  pela  internet,  não foi
necessário recorrer ao acesso remoto aos computadores de trabalho. 

Quanto  aos  serviços  de  informação  prestados  à  comunidade  acadêmica,  o  fechamento  da
biblioteca,  com  a  consequente  suspensão  do  serviço  de  empréstimo  domiciliar  dos  acervos
impressos, representou um grande entrave às atividades fins da Biblioteca EFLCH. Para minorar os
prejuízos procurou-se aprimorar os serviços de acesso remoto à informação: 

 gestão  remota  de  cadastros  de  usuários,  incluindo  a  inclusão  de  ingressantes   para
disponibilizar acesso remoto às plataformas de livros em formato digital: Minha Biblioteca e
Biblioteca Virtual Pearson (cuja assinatura foi feita neste período);

 aprimoramento das informações para acesso remoto às bases de fontes de informação em  
formato digital, incluindo a compilação de fontes de livros acadêmicos em formato digital
cobrindo  diversas  especialidades  da  área  de  Humanidades  (somando  a  esse  esforço,
incorporação feita pela Coordenadoria da Rede de Bibliotecas da Unifesp (CRBU) da base
Open Research Library ao catálogo bibliográfico Unifesp);

 estruturação da seção de Apoio a Pesquisadores no site do Campus Guarulhos;
 divulgação  de  diversas  lives  e  programas  de  capacitação  em  letramento  informacional

oferecidos por entidades e instituições de informação externas. 

As atividades descritas no Termo de adesão simplificado de trabalho remoto da Biblioteca EFLCH
foram reformuladas ao longo do período de trabalho remoto, visto que inicialmente, previa-se que
tal regime não teria a extensão temporal que se verifica.
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Ao longo dos meses, outros trabalhos foram incorporados ao escopo de atividades da Biblioteca
EFLCH. Dentre as ações e os serviços desempenhados remotamente, destaca-se os seguintes:

- Aquisição: 1) preparo de edital para aquisição de livros; 2) preparo de edital para aquisição
de materiais de consumo da Biblioteca EFLCH; 3) preparo de edital para aquisição de estantes; 4)
preparo de edital  para aquisição de bibliocantos; 5) atualização de status de circulação de itens
bibliográficos  de  alto  custo;  6)  inclusão  e  atualização  das  bibliografias  de  curso  no  sistema
Pergamum;

-  Coordenação:  1)  acompanhamento  dos  trabalhos  desenvolvidos  pelos  servidores  da
biblioteca; 2) levantamento e compilação dos dados e dos relatórios de produção elaborados pelos
servidores  lotados  na  divisão;  3)  encaminhamento  das  demandas  administrativas  e  funcionais,
relativas  ao  funcionamento  da  biblioteca;  4)  elaboração  da  Política  Documental  da  Biblioteca
EFLCH, a qual disciplina as medidas relativas de gestão documental do setor; 5) estruturação de um
plano de desenvolvimento da Biblioteca EFLCH (em fase de minuta, previsão de término, março
2021);

- Circulação: 1) acompanhamento das demandas oriundas da gestão do acervo via canais de
comunicação oficiais (e-mail) e extra-oficiais (redes sociais); 2) lançamento dos pré-cadastros aos
usuários  que  não  possuem  inscrição  na  biblioteca  (necessário  para  uso  dos  recursos  digitais
indexados  no  catálogo  online);  3)  atualização  cadastral  dos  usuários  que  serão  formalmente
desvinculados da instituição; 4) encaminhamento na formulação de documentos administrativos,
relativos à gestão do acervo (Plano de Contingência do Acervo, Política de Coleções Especiais,
entre outros); 5) atualização dos documentos referentes aos procedimentos e fluxos de trabalho do
setor; 6) planejamento e execução dos plantões de devolução de livros;

- Processamento técnico: 1) revisão e atualização da base de controle de autoridades do
sistema Pergamum; 2)  incorporação  no catálogo  bibliográfico  de  recursos  digitais  (ebooks);  3)
preparo de metadados bibliográficos para migração de acervo doado pelo Centro do Professorado
Paulista (CPP) ao catálogo bibliográfico Unifesp; 

- Referência: 1) estabelecimento da seção “Apoio a Pesquisadores” no site da Biblioteca
EFLCH,  com  o  objetivo  de  auxiliar  à  comunidade  acadêmica  em  temas  relativos  à  pesquisa
acadêmica; 2) divulgação dos recursos digitais e das bases de dados, adquiridas pela Coordenadoria
da Rede de Bibliotecas da UNIFESP (CRBU) ao longo do ano de 2020 via canais de comunicação
oficiais  (e-mail)  e  extra-oficiais  (redes  sociais);  3)  apoio às demandas de pesquisa oriundas  da
comunidade  usuária  por  meio  de  levantamentos  bibliográficos;  4)  submissão  da  produção
acadêmica (TCCs), defendida pelos discentes de graduação da EFLCH no Repositório Institucional
da UNIFESP;  

d) Situações de risco avaliadas pelo setor/divisão/departamento/núcleo 

Tendo em vista as recomendações de evitação de aglomerações de pessoas e estabelecimento
de medidas de distanciamento social, as situações de risco avaliadas pela divisão em um possível
retorno  das  atividades  presenciais  referem-se  ao  próprio  fluxo  e  permanência  de  pessoas  nos
espaços internos da biblioteca o que impacta nos serviços de:

 acesso e permanência nas áreas de estudo individual e em grupo; 
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 utilização da Biblioteca Digital (sala de computadores para acesso a recursos digitais de
informação);

 acesso ao acervo impresso, aos terminais de consulta e aos terminais de empréstimos;
 atendimento de diversas demandas do serviço de Circulação como os empréstimos entre

bibliotecas (EEB) realizadas no balcão de atendimento; 
 equacionamento de quantitativo de servidores nos postos de atendimento direto aos usuários.

É preciso enfatizar que o acesso direto aos acervos impressos é particularmente problemático em
virtude da especificidade do quadro epidemiológico. Em consulta em diversos estudos e protocolos
já consolidados por bibliotecas, entidades de classe e instituições na área da biblioteconomia,  há
uma orientação geral de que o acesso aos livros fisicamente pelos usuários deve ser fechado até a
estabilização dos quadros epidemiológicos, pois o vírus pode sobreviver em algumas horas ou dias
nas  superfícies  (dos  livros,  do  mobiliário  e  dos  materiais  que  porventura  sejam utilizados  por
alguma pessoa infectada). Tal capacidade de sobrevivência do vírus é variável, conforme a natureza
de constituição dos materiais3. 

e) Quais possibilidades de retorno presencial?

A Biblioteca EFLCH avalia que o retorno presencial das atividades deve ocorrer quando o processo
de vacinação estiver em curso, com o avanço da imunização da população. 

Entretanto,  e  em uma possível  definição  do retorno das  atividades  presenciais  estipulada  pelas
instâncias institucionais superiores, a Biblioteca EFLCH destaca alguns dos requisitos postulados
no  documento  “Orientações  e  diretrizes  para  reabertura  –  BEFLCH 2020”,  necessários  para  a
retomada mais segura.  A implantação de tais  medidas dependerá dos recursos (orçamentários  e
materiais) disponíveis no momento de sua implantação, de modo que as recomendações sugeridas
poderão sofrer adaptações ou alterações em sua execução. Dentre eles:

 
A implantação das orientações recomendadas pela Biblioteca EFLCH dependerá da situação do
quadro epidemiológico geral (taxa de transmissibilidade, número de casos, cobertura vacinal);

Cenário 1: quadro epidemiológico instável - restrição dos serviços e permanência nos espaços
- procedimentos em destaque:

1) criação de um esquema nos empréstimos, mediante a reserva dos materiais;
2) os materiais devolvidos ficarão 10 dias  em quarentena;
3) maior frequência na higienização da biblioteca: 2 vezes (se possível): uma anterior à abertura e a
outra em um horário no meio do expediente (ainda precisa ser melhor delineado);

3  Em estudos realizados pelo projeto REALM (REopening Archives, Libraries and Museums), consórcio
franqueado pela OCLC, o Institute of Museum and Library Services e o laboratório Batelle, o tempo de
sobrevivência do SARS-CoV2 no material papel é de 3 a 6 dias, a depender das maneiras em que os
materiais são armazenados. Para detalhes do trabalho, Cf.  ONLINE COMPUTER LIBRARY CENTER;
INSTITUTE OF MUSEUM AND LIBRARY SERVICES ; BATELLE. Project Reopening Archives, Libraries,
and Museus (REALM): test  4 results available.  Disponível  em: https://www.oclc.org/realm/happening-
now/20200903-test-4-results-available.html. Acesso em:15 jan. 2021.
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4) restrição quanto à: a) permanência dos usuários nos espaços da biblioteca; b) acesso às estantes
para retirada de livros; c) utilização das salas de estudo em grupo e Biblioteca Digital.

Cenário 2: quadro epidemiológico estável - abertura gradual - procedimentos em destaque:

1) possibilidade de permanência na biblioteca para estudo - necessidade de redução do número de
assentos;
2) inserção de marcadores de distanciamento;
3)  evitação  de  aglomerações  no  balcão  de  atendimento:  retirada  dos  assentos  aos  usuários;

Materiais essenciais na implantação das recomendações (alguns destaques):

1) disposição de recipientes com álcool em gel em todos os postos de trabalho;
2) afixação de dispensers higienizantes próximos aos terminais de auto-atendimento e nas áreas do
acervo circulante nos dois andares;
3) instalação de placas de acrílico no balcão. Caso não for possível, adquirir proteção de poliéster
(face  shield)  aos  servidores  da  biblioteca,  embora  essa  solução  não  seja  ergonomicamente
recomendável;
4) revestir  teclados e mouses com filme plástico nos computadores  utilizados nos terminais de
consulta ao acervo, computadores usados no atendimento aos usuários, e nas estações de trabalho
dos servidores;
5) instalação de pia interna para higienização de mãos (solicitação já feita: OS 521/2020).

2.3 Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE)

Proposta de retorno das atividades presenciais NAE Guarulhos

Equipe reuniu-se dia 02/09/2020

Inicialmente, cabe ressaltar que o setor adaptou-se ao trabalho remoto não deixando de cumprir com
a prestação dos serviços, e vem trabalhando para adequar os processos de trabalho à modalidade
remota. 

Nossa posição é pela segurança, de modo que o retorno mais seguro deverá acontecer apenas após a
imunização  de  toda  a  comunidade  com  futura  vacina.  No  entanto,  por  entendermos  que  o
planejamento é necessário caso a condição ideal não seja possível no médio prazo, projetamos a
seguinte proposta.

Diretrizes: 

1 - Máxima proteção dos estudantes e dos servidores do setor;
2 - Mínima circulação/aglomeração de pessoas no setor;
3 - Priorizar a prestação dos serviços online;
4 - Manter o funcionamento do serviço.
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5 - Garantir a privacidade dos estudantes.

Considerando um cenário de retorno gradual, com a comunidade frequentando presencialmente o
campus não em sua totalidade, estamos trabalhando com a proporção de 1⁄3 dos estudantes por dia. 

Horário  de atendimento  presencial:  reduzido a  1⁄3  do período normal,  contemplando os  turnos
vespertino e noturno, das 16h às 20h.

Atendimento presencial: escala de revezamento entre todos os membros da equipe.

Problemas:

O ambiente do NAE atualmente comporta uma estação de trabalho na recepção e duas ilhas de 4
estações de trabalho, totalizando 9 estações de trabalho.

A disposição atual inviabiliza o distanciamento de 1,5m/2m de distância.

As janelas são do tipo basculante, sendo que a maioria das aberturas encontram-se em três salas
internas  do  setor  e  na  parede  oposta,  onde  há  um corredor,  um aclive,  e  construção  vizinha,
funcionando como barreiras para a circulação do ar.

Consideramos inviável colocar mais de um servidor e mais de um estudante concomitantemente na
disposição  atual,  considerando  que  a  orientação  é  reduzir  a  permanência  em  ambientes  sem
fechados.
Alternativa/proposta

1 - Revezamento de pessoal:

O setor designará 1 servidor por dia para o atendimento presencial (plantonista/sentinela). E todos
os outros manterão suas atividades em trabalho remoto. A comunicação entre a equipe é feita por
mediação tecnológica.

O servidor sentinela terá a função de acolher as demandas e as encaminhar, preferencialmente no
contato presencial com os estudantes (demanda espontânea), e nos contatos telefônicos.

2 - Alterações no ambiente:

Deverá haver um guichê de recepção com barreira de acrílico para o contato direto com o público.
(obs.: é preciso definir com o arquiteto, o melhor lugar para a instalação desse guichê, visando a
proteção do trabalhador, dos usuários e os recursos (mesa, cadeira, PC com internet, telefone).

Será necessário demarcar no chão: sinalização para a manutenção do distanciamento de 2 metros.

Não deve haver local de espera.
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3 - Segmentação das demandas e dinâmica de atendimento:

Para evitar aglomeração, a prestação de serviços será segmentada no espaço e no tempo:

O espaço do NAE é composto por:

1 - Sala dos servidores (cada servidor possui uma estação de trabalho, total de 9 estações).
2 - Sala de arquivo e dos estagiários/BIG;
3 - Sala de café/convivência;
4 - Sala de atendimento.

A proposta é instalar o guichê/balcão/barreira na Sala dos servidores e designar as demais salas para
as três esferas principais de serviços do NAE:

Sala 1 - Serviço Social. (dois dias prioritários)
Sala 2 - Saúde Geral (dois dias prioritários);
Sala 3 - Saúde Mental (dois dias prioritários).

Cada  uma  dessas  salas  deverá  conter:  Uma  mesa  com cadeira,  um computador  com  internet,
câmera, e fones com microfone, álcool em gel.

O estudante que procurar o setor será encaminhado para a sala conforme sua demanda (saúde, saúde
mental, serviço social). Apenas 1 pessoa por sala será permitida. O uso de máscara será obrigatório.

Os trabalhadores irão atender o estudante mediados pela tecnologia.

A cada utilização, a salas deverão ser higienizadas. (verificar com serviços gerais)

Obs.:  1  -  O Conselho Federal  de Psicologia  emitiu  nota  técnica  para  orientar  os  atendimentos
psicológicos,  priorizando  o  atendimento  online  a  menos  que  este  seja  impossível.  Estamos
considerando  que  nenhuma  das  salas  de  atendimento  conseguem  contemplar  a  norma  de
distanciamento  de  2  metros.  Além disso,  as  salas  possuem pouca  ventilação,  inviabilizando  a
permanência de mais de uma pessoa.

Obs.: 2 - Demandas inespecíficas serão encaminhadas à coordenação do setor, que poderá utilizar
qualquer  uma das  salas  que  estiver  livre  ou  utilizar  outro  meio  (e-mail/telefone).  As  reuniões,
tratamento de casos, planejamento, produção de materiais e relatórios permanecerão em trabalho
remoto. 

Obs.: 3 - Missões presenciais serão executadas sempre que solicitadas pela Coordenação do setor,
Direção Acadêmica, e PRAE. Ressalta-se que já tivemos, mesmo com o campus fechado, atividade
presencial na entrega dos computadores aos estudantes para viabilizar o cumprimento das ADE’s
aos estudantes mais vulneráveis.
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Obs.: 4 - Os servidores permanecerão cumprindo sua jornada normal de trabalho, em quantidade de
horas e respostas às demandas.

Obs.: 5 - A prioridade é a manutenção dos atendimentos remotos. Mas sabemos que há casos de
estudantes que não conseguem utilizar as ferramentas digitais em sua casa (por motivo financeiro,
ambiental, ou relacional), desse modo, propomos adaptar o ambiente do NAE para acolher a essa
necessidade, mas garantindo o mínimo de contato físico.

Obs: 6- O Conselho Regional de Medicina de São Paulo (CREMESP) recomenda  para todos os
profissionais de sáude:

- uso de alcool gel 70% com frequência;
-  limpeza  ambiental  segundo os  protocolos  de  higienização de  ambientes  segundo manuais  da
ANVISA e CVE(2019). Ideal pelo menos uma vez a cada 24 horas ou maior frequência (ideal que
conforme a movimentação local várias vezes por dia ou pelo menos antes e depois das jornadas de
trabalho). Ventilação do ambiente com janelas e portas abertas, não usar ar-condicionado;
-  >  60  anos  (  e  acrescento  todos  aqueles  com fatores  de  risco  para  gravidade  da  infecção  do
coronavirus  como  grandes  obesos,  diabéticos,  hipertensos,  portadores  de  doenças  pulmonares,
imunossupressores)
- máscaras cirúrgicas para o atendimento comum de não doentes ou suspeitos com duração máxima
de contato de 15 minutos e distanciamento de 2 metros;
- Viseiras não substituem as máscaras e devem ser usadas com a mesma até para proteção das
mesmas;
- Luvas não devem promover falsa sensação de segurança, não dispensando o álcool gel e lavagem
de mãos;
-  É direito do médico não exercer atividades em instituições públicas ou privadas que não possuam
condições dignas de trabalho (devido à segurança) que pode comprometer a saúde do profissional e
do paciente;

4 - Recursos necessários para implementar a proposta:

3 câmeras para web chamada;
3 fones com microfone; 
Material para a montagem do guichê com barreira transparente (consultar arquiteto/infraestrutura);
EPI fornecido pela instituição (máscaras, face-shield, luvas, álcool, entre outros);
Material para sinalização do ambiente (consultar arquiteto/infraestrutura);
Adaptação das salas para receber pcs (TI/help desk).

5 - Dinamizar o site:

Como medida complementar para minimizar o contato sem prejudicar a prestação dos serviços, será
necessário dinamizar a página do NAE, automatizando processos que eram dependentes do contato
físico antes da pandemia.

Estrada Caminho Velho, 333 - Guarulhos - SP
 http://www.humanas.unifesp.br



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
EFLCH – Campus Guarulhos

Direção Acadêmica
Comitê Local de Retorno às Atividades Presenciais

2.4 Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI)

Representantes: Profa. Dra. Edna Martins e Profa. Dra. Erica Aparecida Garrutti de Lourenço

a) Apresentação do núcleo

O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI) da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
(EFLCH) funciona no campus de Guarulhos da UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo), que
fica no Jardim Nova Cidade, popularmente conhecido como bairro dos Pimentas, em Guarulhos. 

Tem como objetivo oferecer apoio aos alunos com deficiência, transtorno do espectro autista e altas
habilidades/superdotação matriculados nos Cursos de Graduação e Programas de Pós-Graduação da
EFLCH, para acesso, permanência e participação nas atividades do cotidiano da universidade.

O NAI integra uma rede de apoio da qual a UNIFESP faz parte, que coloca em prática a atual
Política de Acessibilidade e Inclusão e, juntamente com todos os setores EFLCH, articula ações
com o intuito de minimizar barreiras físicas, comunicacionais, pedagógicas e atitudinais. 

O grupo é formado por representantes do corpo discente, docente e outros servidores e pode ser
contatado de duas formas: pessoalmente, na sala do NAE (Núcleo de Apoio ao Estudante) que fica
no  Prédio  do  Arco,  no  campus  Guarulhos,  ou  por  meio  do  e-mail  institucional:
acessibilidadeguarulhos@unifesp.br .

O NAI participa de ações desde a recepção e matrícula do aluno com deficiência e durante o ano
letivo,  não  mede  esforços  para  garantir  inclusão  e  acessibilidade  para  todos,  trabalhando
conjuntamente com a coordenação de cursos e professores de alunos com deficiências para buscar
atender  às  necessidades  que  estes  têm  e,  dessa  forma,  transformar  a  inclusão-acessibilidade-
permanência em uma realidade

b) Recursos/serviços oferecidos presencialmente

Em rotina regular com atividades presenciais, os principais recursos e serviços são:

•  reuniões com alunos que contatam o Núcleo; 

• Contatos com professores e coordenadores, buscando auxiliar/orientar a respeito
de estudantes com deficiência;

• encontros formativos sobre questões relacionadas à inclusão; e

• computador e demais recursos de acessibilidade disponíveis na biblioteca.

c) Como está funcionando remotamente?

Com a  declaração  do  estado  de  pandemia  e  interrupção  do  calendário  acadêmico  no  primeiro
semestre  de  2020,  o  Núcleo  organizou  nova  frente  para  conhecimento  de  demandas  do  corpo
discente  por  meio  do  contato  com  alunos  que  sinalizaram  deficiência  no  questionário
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socioeconômico elaborado pela Prae para identificar quais eram as suas necessidades decorrentes da
pandemia e  organizou uma consulta  a alunos que sinalizaram deficiência  no preenchimento do
questionário socioeconômico que preenchido no ato da matrícula. Vale esclarecer que essa última
consulta envolveu um coletivo de mais de 700 alunos como demanda da CTAI, matriculados no
período de 2016 a 2019. Após a consulta realizada via google forms, os alunos que confirmaram a
deficiência foram contatados por e-mail por docentes que integram a equipe do NAI, tendo alguns
deles reuniões pelo google meet. 

Como fluxo regular de acompanhamento, sempre que os alunos com deficiência contatam o NAI
seja  por  seu  e-mail  institucional  ou  por  membros  do  Núcleo  são  agendadas  conversas  que
acontecem via  google  meet;  algumas  delas  contando  com a  participação  de  coordenadores  de
cursos. 

Até  o  presente  momento,  as  demandas  relatadas  relacionam-se  ao  acompanhamento  da  saúde
psicológica do aluno e diagnóstico da deficiência, sendo, então, direcionados ao NAE. 

Há também solicitações relacionadas a medidas de acessibilidade para pessoas com baixa visão.
Nesse  aspecto,  há  participação de  professores  do  NAI na  produção  de  materiais  didáticos  que
esclarecem questões relacionadas à docência na atuação com alunos com deficiência visual, baixa
visão principalmente. 

Ainda  que  o  Núcleo  não  seja  acionado  frequentemente  por  alunos  com  baixa  audição,  outra
deficiência  muito  recorrente  no  campus  Guarulhos,  os  professores  do  campus  também têm se
envolvido  na  produção  de  orientações  aos  docentes  nesse  sentido.  Parte  desses  materiais  são
compartilhadas por e-mail com as coordenações de cursos, sempre que os alunos solicitam apoio do
NAI e autorizam o contato com seus professores. 

Vale  esclarecer  também  que  esses  materiais  serão  utilizados  para  cursos  livres  a  serem
disponibilizados em um Portal de Acessibilidade em construção na Unifesp no presente ano.

Com representação na Câmara de Graduação, o NAI participava de discussões que dizem respeito
ao  acompanhamento  aos  alunos  no  curso  do  semestre  letivos,  pronunciando-se  em  relação  a
dificuldades relatadas e busca de alternativas coletivas.

d) Situações de risco avaliadas pelo setor/divisão/departamento/núcleo

Grande  parte  dos  alunos  com  deficiência  da  EFLCH  recebe  tratamentos  médicos  específicos,
integrando, então, grupo de risco.

e)  Sob  quais  condições  haveria  possibilidades  de  retorno  presencial?  Quais  as  condições
necessárias para o retorno?

Pelo aspecto relatado na questão anterior, a principal condição é que os médicos que acompanham à
saúde dos alunos avaliem junto aos seus pacientes os riscos caso as atividades presenciais sejam
retomadas antes da vacinação, liberando-os ou não para tal retomada. 
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f) Quais seriam as sugestões para pensar o retorno presencial?  

• Pias e lavatórios em altura compatível para a higienização de mãos dos cadeirantes; 

• Orientação da equipe de limpeza para higienização de mobiliário  adaptado (muletas,
cadeiras de rodas etc), maçanetas e de placas de sinalização táteis;

• Revisão  e  acréscimo  de  placas  de  sinalização  de  espaços  de  uso  preferencial  para
pessoas com deficiência (símbolo universal de deficiência);

• Uso de máscaras transparentes para professores, alunos com baixa audição e alunos que
integram  suas  turmas  para  que  seja  possível  a  realização  da  leitura  labial,  o  que
viabilizará as interações por todos os presentes nestas turmas;

• Saboneteiras,  dispositivos  com álcool  gel  ou  outros  de  limpeza  disponibilizados  em
alturas acessíveis a cadeirantes;

• Orientação  aos  servidores  e  comunidade  EFLCH  em  geral  sobre  procedimentos  de
condução de pessoas cegas; e 

• Liberação da impressão nos laboratórios de informática para alunos com baixa visão
porque o cansaço visual é aumentado com a leitura de telas de computador. 

2.5 Núcleo de Apoio Pedagógico 

a)  Apresentação:  o  Núcleo de  Apoio Pedagógico  atua  no atendimento  e  orientação ao corpo
discente quanto à Matriz Curricular dos cursos da EFLCH, observando o Projeto Pedagógico do
Curso  (PPC)  e  os  Regimentos  de  cada  curso  de  graduação.  Assessora  o  corpo  docente,
coordenações, comissões de curso e à Câmara de Graduação do campus. Viabiliza os trâmites e
orienta discentes com relação a rematrícula, entrega de atividades complementares, conclusão de
curso, entre outros. O setor também recebe, analisa e encaminha processos discentes. O setor de
Estágios, que funciona na mesma sala do Apoio Pedagógico,  é responsável pela orientação dos
procedimentos necessários à realização dos estágios  curriculares obrigatórios e não obrigatórios
(remunerados).  Atua  junto  a  coordenadores  de  estágio,  docentes,  discentes  e  concedentes  de
estágios no cumprimento da legislação vigente e procedimentos relativos à assinatura dos contratos.

b)  Recursos/serviços  oferecidos  presencialmente: atendimento  presencial  da  comunidade
acadêmica,  recebimento  de  documentos  relativos  a  Estágios  e  Atividades  Complementares,
operação de sistemas acadêmicos para extração de informações, viabilização de procedimentos, tais
como: rematrícula, conclusão de curso etc.

c)  Como  está  funcionando  remotamente?: todos  os  serviços  oferecidos  foram  adaptados  e
continuam funcionando remotamente. As principais ferramentas utilizadas para a viabilização da
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prestação dos serviços são o SEI, e-mail institucional, acesso remoto e os recursos disponíveis no
Google Drive.

d) Situações de risco avaliadas pelo núcleo: a sala onde o setor funciona hoje é pequena e pouco
ventilada. Até o início da pandemia, os alunos eram atendidos dentro da sala, sem que houvesse um
balcão ou qualquer outro tipo de barreira, sendo frequente em diversos períodos a aglomeração de
discentes, docentes e técnicos dentro do setor. O vão que antecede a sala do Apoio Pedagógico e
NAE dispunha de um sofá, onde também era frequente a presença de pessoas. Outro risco está
relacionado ao constante fluxo de recebimento de documentos em papel.

e)  Quais possibilidades de retorno presencial?: o setor avalia que, devido ao atual estágio da
pandemia, considerando que todas as atividades foram adaptadas para o trabalho remoto, seria um
risco desnecessário retornar às atividades presenciais em um momento onde ainda não há vacinação
em massa. Caso haja a obrigatoriedade do retorno às atividades presenciais, consideramos que seria
importante:

 instalação de um balcão na entrada do setor, com proteção acrílica.
 fornecimento de álcool em gel para servidores e público, face shield etc.
 revezamento de servidores em plantões, funcionando em horário reduzido (um servidor por

dia, em expediente de 4 horas)
 limpeza do setor fora do horário de expediente.
 Cartazes e marcações no chão sinalizando a necessidade de distanciamento social.
 Retirada do sofá do vão livre e sinalização para que pessoas não permaneçam no local.

2.6 Secretaria de Alunos da Graduação

a) Apresentação:
 
Atuação da Secretaria de Alunos:

Corpo discente:

- orientações diversas sobre vida acadêmica;
-emissão de documentos (atestados, históricos, declarações, diplomas);
-matriculas do vestibular:
-orientação e acompanhamento de processos via SEI;
-suporte nos períodos de rematricula;
-suporte para solicitações diversas, como cadastro e emissão de bilhetes escolas e diversos assuntos
relacionados a vida acadêmica.

Prograd:

Estrada Caminho Velho, 333 - Guarulhos - SP
 http://www.humanas.unifesp.br



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
EFLCH – Campus Guarulhos

Direção Acadêmica
Comitê Local de Retorno às Atividades Presenciais

-registro geral da vida acadêmica dos estudantes desde o ingresso até a colação de grau, com a
Secretaria  geral,  Divisão  de  registro  de  diplomas  emissão  e  registro,  Mobilidade  acadêmica  –
transferências, vestibular e mobilidade, reingresso, transferências (internas e externas), ex-ofício e
Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G)  ;

Direção acadêmica:
-fluxo  de  assinatura  de  documentos  ao  corpo  discente  (atestados,  declarações,  históricos,
diplomas.....)

Apoio Pedagógico:
Atuamos em cooperação desde o ingresso até a conclusão do curso dos estudantes em relação as
atividades de registro e tramitação de processo que são direcionados as coordenações dos cursos e
Câmara de graduação.

b)  Recursos/serviços  oferecidos  presencialmente: atendimento  presencial  da  comunidade
acadêmica, recebimento de documentos, operação de sistemas acadêmicos para extração e inserção
de  informações,  viabilização  de  procedimentos,  tais  como:ingresso  (vestibular  e  transferência)
rematrícula, conclusão de curso etc.

c)  Como  está  funcionando  remotamente?:  todos  os  serviços  oferecidos  foram  adaptados  e
continuam funcionando remotamente. As principais ferramentas utilizadas para a viabilização da
prestação dos serviços são o SEI, e-mail institucional, acesso remoto e os recursos disponíveis no
Google  Drive.  Atendimento  presencial  para  entrega  de  diplomas  e  outros  documentos  que  os
estudantes  necessitam  com  urgência,  revezamento  de  trabalho  presencial  para  organização  de
documentos em prontuários e processo de colação de grau e emissão de diplomas. 

d) Situações de risco avaliadas pelo setor /divisão /departamento /núcleo: 
Espaço para atendimento não tem ventilação adequada, apenas vão de porta de vidro, com espaço
sem restrição ao contato com os servidores, foram instaladas placas de acrílico no balcão porém não
dá  o  distanciamento  necessário  entre  o  servidor  e  o  aluno.

e) Quais possibilidades de retorno presencial?: 
o setor avalia que, devido ao atual estágio da pandemia, considerando que todas as atividades foram
adaptadas para o trabalho remoto, seria um risco desnecessário retornar às atividades presenciais em
um momento onde ainda não há vacinação em massa. Caso haja a obrigatoriedade do retorno às
atividades presenciais, consideramos que seria importante:

a. Adaptação do balcão na entrada do setor logo na porta de vidro, com proteção acrílica.
b. fornecimento de álcool em gel para servidores e público, face shield etc.
c. revezamento de servidores em plantões, funcionando em horário reduzido (um servidor por
dia, com agendamento de atendimento aos alunos)
d. limpeza do setor fora do horário de expediente.
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e. Cartazes e marcações no chão sinalizando a necessidade de distanciamento social.

2.7 Divisão de Tecnologia da Informação (DTI) 

a) Apresentação

De acordo com a portaria nº 523, de 14 de março de 2012, a divisão é responsável pelas:
“atividades relacionadas com a aplicação e desenvolvimento de ações em
Tecnologia  da  Informação,  incluindo  infraestrutura  e  rede,  softwares,
administração  dos  laboratórios  de  informática,  assistência  e  suporte,
desenvolvimento  e  apoio  lógico,  com  elevados  padrões  de  qualidade  e
excelência” 4.

No campus  Guarulhos,  a  divisão,  além de  oferecer  suporte  técnico  às  atividades  presenciais  e
remotas, mantém a infraestrutura de redes e servidores, as rotinas de preservação de dados, além do
desenvolvimento e manutenção de sistemas e portais específicos do campus.

b) Atividades Presenciais

Atendimento ao público, pela DTI, na sala 320 e pela equipe de apoio ao usuário de informática, na
sala 113, inclusive para entrega de kits dos recursos multimídia (chave de armário do computador,
controle de projetor e ar-condicionado) a docentes e outros autorizados e impressão dos docentes; a
divisão realiza também manutenção física e lógica da infraestrutura de redes e servidores, suporte
técnico aos equipamentos instalados nas salas de aula, às estações de trabalho em todas as estruturas
organizacionais do campus, apoio à sala de videoconferência, e, especialmente, aos laboratórios: 

 de Informática/Apoio ao estudante, na sala 327;
 de Aulas, na sala 314;
 de apoio aos usuários da biblioteca, na sala informatizada no 1º andar.

Além de realizar presencialmente  todas as  atividades de caráter remoto,  digital,  e  on-line
listadas abaixo.

c) Atividades remotas

As  demandas  individuais  e  coletivas  à  DTI  se  concentram,  em  sua  maioria,  pelo  sistema  de
atendimentos em TI (http://atendimento.unifesp.br/), plataforma on-line disponível pela internet, ou
ainda  por  e-mail,  pela  intranet  (https://intranet.unifesp.br/),  ou  pelo  Sistema  eletrônico  de
informações (SEI).

4  UNIFESP. Portal de Recursos Humanos. Portaria n. 523 de 14 de março de 2012. Disponível 
em: http://www.portaldrh.unifesp.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=1678:portaria-523-2012&catid=106:portarias-da-
reitoria&Itemid=179. Acesso em: 19 de janeiro de 2021.
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Aulas, bancas e outras atividades acadêmicas: com o uso de recursos de transmissão on-line, sempre
que necessário, a DTI é acionada para apoiar o uso de ferramentas como Moodle,  Zoom,  Google
Classroom/Meeting,  Streamyard,  ou  outros  recursos  digitais  de  disponibilização  de  conteúdo,
conferência, e demais ferramentas de apoio à educação.

A comunicação  do  campus,  toda  suportada  por  instrumentos  on-line,  também  é  administrada
remotamente: e-mails, listas, aliases, grupos, incluindo a migração para os serviços Google, portal
do campus e apoio a outras páginas de grupos de pesquisa e publicações, sobretudo as baseadas em
Joomla.

Manutenção de computadores,  e  da infraestrutura de servidores  e  rede:  sempre que possível,  a
solução também ocorre de forma remota, e na impossibilidade, o apoio é feito presencialmente,
inicialmente  pela  equipe  terceirizada  de  apoio  ao  usuário  de  informática,  e  quando necessário,
presencialmente por algum dos servidores da Divisão. Ou até mesmo acionando outras equipes,
como serviços gerais e Infraestrutura, dependendo da demanda. 

Com a disponibilização on-line de muitas ferramentas de trabalho e a atuação remota da maioria
dos servidores tem sido possível atender remotamente à maioria das demandas.

Reuniões  remotas  com  a  equipe,  com  a  superintendência  de  TI,  ou  com  comissões,  comitês,
conselhos, grupos de trabalho, para capacitações, orientações, e outros.
Ressalta-se que  todas as  atividades remotas exercidas pela DTI já faziam parte  do escopo
cotidiano, antes da pandemia.

d) Situações de risco avaliadas pela DTI

Além  dos  vários  riscos  que  extrapolam  as  responsabilidades  da  divisão,  que  incluem  o
deslocamento  das  pessoas,  especialmente  por  transporte  público,  disponibilização e  adesão aos
protocolos  de  prevenção,  pessoal  e  coletiva,  como  máscaras  de  proteção,  álcool  gel,  além do
controle de aglomeração em áreas comuns, salas, banheiros, refeitórios, entre outros, há uma série
de riscos sanitários verificados nos procedimentos cotidianos da DTI.
Especialmente nos espaços de uso coletivo: 

 a  sala  320,  que abriga toda a  equipe de servidores  da divisão  e  serve como espaço de
atendimento  ao  público  para  questões  de  TI  representa  riscos  moderados  a  graves  pelo
potencial de aglomeração; 

 a sala 113, uma sala pequena e pouco adequada a todas atividades exercidas ali: além de
acomodar toda a equipe terceirizada de apoio ao usuário de informática, serve de espaço de
manutenção de equipamentos, e ainda oferta os serviços de entrega de kits a autorizados e
impressão aos docentes,  que registra um fluxo permanente de pessoas, sendo impossível
garantir  qualquer  nível  de  distanciamento  social,  oferecendo  grandes  riscos  de
contaminação;
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 O laboratório de informática, na sala 327, apesar de grande, o espaço abriga quase uma
centena de equipamentos, entre computadores, terminais de impressão e impressoras, e por
princípio,  deve  atender  à  toda  comunidade  de  estudantes,  utilizado  para  estudos,
desenvolvimento  de  atividades  acadêmicas  e  impressão  de  documentos,  causando
recorrentemente  grande  aglomeração,  diante  da  grande  demanda  apresentada  pela
comunidade para esse espaço;

Todos os espaços listados representam grandes riscos de contaminação devido ao grande potencial
de  aglomeração,  assim  como  o  uso  coletivo  do  espaço  e  dos  equipamentos  existentes  pode
representar grande risco de contaminação pelas superfícies.
Outros espaços que apresentam riscos semelhantes, e que não estão diretamente sob gestão da DTI,
mas que necessitam constantemente do apoio desta divisão são: a Sala de Videoconferência, as salas
de defesa, e sala de aula informatizada, 314, cujo uso é semelhante ao do laboratório de informática
da sala 327.

Assim como todos equipamentos podem ser potenciais superfícies contamináveis e contaminantes,
o que demandaria a limpeza e higienização permanente, bem como maçanetas, chaves, controles, e
outros utensílios também podem representar potencial risco.
Além disso, o retorno às atividades presenciais significará, obviamente, um aumento da circulação e
permanência de pessoas, aumentando a possibilidade em gerar aglomerações e agravando situações
possíveis de contaminação.

e) Possibilidades de retorno às atividades presenciais

Dados os graves riscos apresentados e da alternativa remota que vem funcionando para todas as
atividades da divisão, não consideramos recomendável o retorno pleno das atividades presenciais,
uma vez que mesmo os protocolos de segurança sanitária não são capazes de garantir a segurança
efetiva, que só ocorrerá com a vacinação em massa, de acordo com especialistas.

Diante da iminente exigência de retorno gradual, e da dificuldade de alguns estudantes em garantir
recursos  materiais  para  o  desenvolvimento  das  atividades  acadêmicas,  é  absolutamente  viável
elaborar critérios a fim de ofertar algumas vagas diárias para uso do laboratório a estudantes em
situação de vulnerabilidade ou que manifestem essa necessidade.
Entretanto,  se  estritamente  necessário,  é  possível  sugerir  o  retorno  parcial  de  atividades  com
algumas condições:

Equipe de servidores da divisão – Sala 320

 Todos atendimentos (problemas, solicitações, esclarecimentos) serão realizados pelo sistema
de atendimento (OTRS): (http://atendimento.unifesp.br/);

 Quando necessário, comparecimento presencial de um membro da equipe para solucionar
problemas pontuais que exijam a sua presença;

 Quando necessário, participação em reuniões via webconferência.

Laboratório de Informática – Sala 327
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 Funcionamento  de  estações  de  trabalho  em  filas  alternadas,  alternando-se,  também,  o
funcionamento dos equipamentos em uma mesma fila;

 Controle  de  uso:  o  aluno será  encaminhado a  qual  equipamento  utilizará  (esse  controle
poderá ser realizado por um cartão numerado, devendo ser devolvido após utilização);

 Após o uso, o aluno deverá liberar o respectivo computador sejam higienizados pela equipe
de limpeza.

Sala de Apoio ao Usuário de Informática – Sala 113

 A sala 113 não possibilita distanciamento social, razão pela qual deverá ser realizado um
intenso revezamento da equipe da empresa terceirizada de apoio ao usuário de informática
(RioMinas), até que se conceda o uso de uma sala maior;

 Atendimento ao público: 
o Toda comunicação (atendimentos, solicitações, esclarecimentos) deverá ser realizada

pelo sistema de atendimento (OTRS): (http://atendimento.unifesp.br/)
o Entrada  de  uma pessoa  por  vez.  Fila  de  espera  no corredor  com distanciamento

mínimo de 1,5 metros (demarcação no chão necessária);
o Impressões de docentes: enviar arquivo em PDF via sistema OTRS, agendando a

retirada;
o Suporte técnico: abrir chamado no sistema OTRS;
o Entrega/Retirada de Kits de controle multimídia (chave de armarinho, controle de

projetor e ar-condicionado):

 A retirada desses por servidores e outros autorizados na sala 113 fica suspensa, devendo
os  responsáveis  pela  sala  de  aula  estipular  critérios  e  procedimentos  para  uso  desses
recursos.

Lembrando,  que  independente  das  atividades  que retornem ao formato  presencial,  é  necessário
seguir as regras sanitárias de uso de máscara e álcool em gel e, portanto, deverá haver oferta e
inspeção sobre os procedimentos:

 Uso de álcool antes de entrar nas salas/ambientes;
 Uso de máscara dentro e fora das salas/ambientes;
 Higienização  de  móveis  e  equipamentos  pela  equipe  de  limpeza:  a  cada  2  horas,  ou

imediatamente após o uso no caso de recursos compartilhados/coletivos (a higienização não
será realizada pela DTI ou pela equipe da empresa RioMinas);

 Manter todos os ambientes ventilados (porta e janelas abertas);
 Limitar  a  permanência de pessoas  nas  salas  e  controlar  o  trânsito  de pessoas  nas  áreas

comuns com o objetivo de evitar aglomerações.

2.8 Divisão de Serviços Gerais 
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A Divisão de Serviços Gerais faz parte do setor administrativo da EFLCH,  contando com três
servidores e atuando, prioritariamente, nas áreas de limpeza, segurança, transporte e protocolo. Com
a aglutinação do setor de eventos, a Divisão acrescentou as atividades pertinentes e duas servidoras,
totalizando cinco pessoas.

Com o início  da  pandemia,  serviços  antes  executados  presencialmente  foram suspensos,  como
achados e perdidos, agendamentos de sala, marcações de eventos e abertura de processos.

Posteriormente,  com a implementação de novos processos e  fluxos de trabalho alguns serviços
foram modificadas/adaptadas para a forma de trabalho remoto e retornamos, gradualmente, com
apoio a eventos online e processos eletrônicos.

Com o avanço da pandemia foram implantados protocolos de segurança (uso de máscara, álcool gel,
distanciamento social e evitar aglomeração) e a entrada no Campus permitida somente a pessoas
autorizadas. 

Acreditamos que pontos sensíveis para o retorno já se iniciam pela portaria/entrada do Campus
dado o grande fluxo de pessoas que nem sempre fazem parte da comunidade acadêmica o que
poderia ser solucionado com a entrada restrita a docentes, discentes, técnicos e terceirizados em um
primeiro momento e com a continuidade dos protocolos de segurança.

Para  as  áreas  descobertas  (pátio)  restringir  os  assentos  e  conjugados  de  forma  a  ter  um
distanciamento mínimo de 1.5m. Já para os veículos vemos a necessidade de redução em 50% no
número de ocupantes, sendo no máximo dois passageiros por automóvel e oito passageiros para
van.

Para os ambientes fechados (sala SG e eventos) vemos a necessidade de modificar o layout da sala,
iniciando com a instalação de uma barreira  física no balcão de entrada e  demarcação do piso.
Propomos  também  o  revezamento  dos  servidores  em  meio  período,  de  forma  que  estes  não
aglomerem quando utilizar a copa no horário de almoço.

A execução das atividades de Eventos também necessitará de algumas modificações, podendo ser
temporárias ou não, como a manutenção dos eventos online e o uso de certificados e listas de
presença em formato digital.  Os agendamentos de sala,  marcações de eventos e  outras dúvidas
deverão  ser,  preferencialmente,  por  telefone,  e-mail  ou  atendimento  por  vídeo.  Atendimentos
presenciais, verificaremos com TI a possibilidade de utilizar um monitor acoplado no balcão para
visualização do booked (agenda de salas),  limitando o tráfego nesta  região da sala.  E,  para os
eventos futuros, a possibilidade de transmissão de eventos pela internet, equipando auditório ou sala
própria com câmera.

Dadas  às  situações  narradas,  acreditamos  que  o  retorno  seria  possível  já  com a  vacinação  da
comunidade acadêmica.
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2.9 Câmara de Pós-Graduação

a) Apresentação

A Câmara  de  Pós-Graduação  e  Pesquisa  da  EFLCH  responde  pelos  fluxos  de  informações
acadêmicas de 890 matriculados em mestrado, doutorado e pós-doutorado nos oito Programas de
Pós-Graduação Stricto Sensu oferecidos em Guarulhos.

Concatena  com  as  Coordenações  dos  PPGs  a  oferta  de  disciplinas  e  utilização  dos  espaços
acadêmicos para aulas, atividades de orientação, atividades de pesquisa, defesas e reuniões.

Atende o corpo docente da pós-graduação na produção de documentação específica, como as de
credenciamento docente, agendamentos de bancas e estrutura para defesas de dissertação e tese. 
Atende o corpo discente na produção de documentação curricular, histórico escolar, certificações no
sistema e documentação para agências de fomento. 

Faz a mediação institucional entre pesquisadores e os colegiados maiores da Instituição.

b) Recursos/serviços oferecidos presencialmente

O atendimento secretarial da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa e dos PPGs são presenciais,
oferecidos todos os dias úteis, nos períodos matutino, vespertino e noturno.

As estruturas físicas e de TI necessárias para defesas de dissertação e tese são utilizadas mediante
agendamento. 

c) Como está funcionando remotamente?

Todos os serviços e rotinas de atendimento foram preservados remotamente e mantêm o mesmo
fluxo de funcionamento. Foram feitas adaptações na dinâmica de solicitação, produção e entrega de
documentos.

As reuniões foram e são realizadas online.

As bancas são agendadas e realizadas online com gestão de documentos e informações via SEI.

Os  PPGs cancelaram algumas  disciplinas,  mas  predominantemente  foram oferecidas  online,  de
modo  que  as  atividades  permaneceram  sincronizadas  ao  calendário  inicial  (com  algumas
adaptações), mas com início das aulas no primeiro semestre de 2021 previsto para o mês de março.

Os processos seletivos foram (ou estão em andamento) com estratégias de interação online.

d) Situações de risco avaliadas pelo setor:
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A estrutura de pós-graduação da EFLCH, assim que a  situação pandêmica  tornou-se realidade,
ensejou debates relacionados à continuidade dos trabalhos, sem que seus PPGs sequer cogitassem o
retorno presencial  sem segurança imunizante.  O que fez com que cada PPG desenvolvesse um
modus operandi específico para não interromper suas atividades específicas, ocorrendo o mesmo
com a estrutura de secretaria e governança da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa.

As situações de risco estão todas concentradas no atendimento presencial (que foi suspenso), nas
atividades  suscetíveis  a  aglomeração  (como  defesas  e  eventos,  igualmente  suspensas)  e  aulas
presenciais (que passaram para as plataformas online).

e) Quais possibilidades de retorno presencial?

A Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa entende que os esforços para adensar e bem organizar a
continuidade dos trabalhos são muito importantes. As possibilidades de voltar, porém, dependem
das estratégias de vacinação e da mitigação concreta e efetiva dos riscos de contágio em ambiente
de trabalho.

2.10 Câmara Técnica de Extensão

Representante: Profa. Dra. Maria Cecilia Sanches 

a) Apresentação

A Câmara  Técnica  de  Extensão da  Escola  de  Filosofia,  Letras  e  Ciências  Humanas  (EFLCH)
funciona no campus de Guarulhos da UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo), que fica no
Jardim Nova Cidade, popularmente conhecido como bairro dos Pimentas, em Guarulhos. 

É um órgão consultivo e deliberativo em relação às questões expressamente delegadas, vinculado à
Congregação da Unidade Acadêmica e à Pró reitoria de Extensão e Cultura, que propõe e executa as
políticas de desenvolvimento das atividades de extensão (programas e projetos sociais, cursos de
extensão,  eventos,  prestação  de  serviços,  cursos  de  pós-graduação  latu  sensu  e  programas  de
residência médica e multiprofissional) desenvolvidas pela Unidade Acadêmica.

Tem  por  objetivo  promover,  incentivar  e  apoiar  as  ações  de  extensão  no  campus  Guarulhos,
reafirmar a extensão universitária como um processo acadêmico indispensável à formação discente
e à qualificação do quadro docente e técnico-administrativo. 

Entre suas competências estão apreciar, emitir pareceres e deliberar sobre o credenciamento e a
relevância  acadêmica  de  novas  propostas  de  programas,  projetos  sociais,  cursos  de  extensão
universitária, eventos e demais atividades, remetendo à Proex para homologação e cadastramento
no SIEX. 
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O grupo é formado por representantes docentes, discentes e técnico-administrativos; o coordenador
representa a Câmara Técnica de Extensão nas Reuniões da Congregação da EFLCH, bem como
junto à Pro-Reitoria de Extensão da Unifesp e em suas demais instâncias

b) Recursos/serviços oferecidos presencialmente

Em rotina regular com atividades presenciais:

•  reuniões mensais presenciais com seus membros; 

• Plantões semanais para aprovação de ações extensionistas de forma virtual;

• As propostas de ações extensionistas planejadas para ocorrer presencialmente
utilizam espaços como auditório, teatro, salas de aula, quadra, escolas públicas
parceiras etc. 

• As ações que usam modalidade a distância são, frequentemente, hibrida, com
encontros presenciais e virtuais. 

c) Como está funcionando remotamente?

Com a  declaração  do  estado  de  pandemia  e  interrupção  do  calendário  acadêmico  no  primeiro
semestre de 2020, as reuniões mensais prosseguiram na modalidade virtual, por meio da plataforma
google.

Os plantões semanais continuaram como antes, virtualmente.

Observamos, no entanto, que o número de propostas aumentou consideravelmente, superando as
solicitações antes feitas para ocorrerem presencialmente.

O número de vagas também aumentou muito, uma vez que não há limite espacial. Os cursos virtuais
chegam a oferecer 150 participantes para uma única ação.

Além disso,  se  antes  contávamos com apenas  com participantes  da comunidade do entorno ao
campus, a modalidade virtual permitiu acesso a pessoas do Brasil todo, pelo cadastro no SIEX 

d) Situações de risco avaliadas 

A CAEC  avalia  que  os  maiores  riscos  estão  vinculados  às  propostas  de  ações  que  ocorrem
presencialmente.
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e)  Sob  quais  condições  haveria  possibilidades  de  retorno  presencial?  Quais  as  condições
necessárias para o retorno?

A CAEC avalia que o retorno presencial só poderá ocorrer após a vacinação de discentes, discentes,
equipe técnica e colaboradores. 

f) Quais seriam as sugestões para pensar o retorno presencial?  

• Álcool em gel e máscaras de três camadas, disponíveis nos locais em que as ações de
extensão ocorrerem;

• Orientação da equipe de limpeza para higienização do local, mobiliário, maçanetas;

• Acréscimo  de  placas  de  sinalização  de  distanciamento  nas  salas  de  aula,  auditório,
teatro, quadra e demais espaços pretendidos pelas propostas extensionistas;

• Saboneteiras e álcool em gel nos banheiros. Papel adequado para forrar o vaso sanitário
e 

• Orientação  aos  servidores  e  comunidade  EFLCH  em  geral  sobre  procedimentos  de
segurança.

2.11 Divisão de Infraestrutura

a) Apresentação da Divisão:

A Divisão de Infraestrutura, subordinada ao Departamento Administrativo, é composta por cinco
servidores sendo:

- um Contra-mestre/ofício;
- um Assistente em administração;
-  um  Engenheiro  Elétrico  (removido  da  Reitoria,  porém  figura  como  fiscal  da  reforma  do
INFAR/Unifesp/CSP e, por ser do grupo de risco ainda não iniciou, de fato, os trabalhos no campus
Guarulhos);
- um Pintor (em afastamento médico desde mar/2018);
- e um Secretário executivo.

Portanto, de fato, a Divisão conta com apenas três servidores. 

b) Serviços oferecidos presencialmente

A Divisão de Infraestrutura é uma unidade vinculada ao Departamento Administrativo, responsável
por desenvolver projetos e coordenar reformas e obras, e realizar a gestão eficiente dos serviços
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oferecidos  aos  clientes  internos,  de  forma  a  atender  às  necessidades  buscando  um  padrão  de
qualidade e excelência, de forma contínua.

c) Como está funcionando remotamente?

A Divisão, desde o início da pandemia em março/2019, atua presencialmente por meio de rodízio
entre os servidores, de modo que cada um comparece ao campus ao menos uma vez por semana e
também conforme a necessidade do campus. Remotamente, a Divisão atua no horário regular dando
andamento às demandas e coordenando as atividades das equipes de manutenção terceirizadas, bem
como a sua fiscalização. São elas:

- manutenção predial
- manutenção de elevadores
- manutenção de cabines elétricas
- manutenção de equipamentos de ar condicionado3

d) Situações de risco avaliadas pelo Divisão

A Divisão analisou os espaços de uso comum do campus,  sendo eles os sanitários,  pátio (área
comum) e elevadores. Nos Sanitários, verificamos que a maioria têm condições favoráveis devido
ao fato de terem ventilação natural. Além disso, todos os sanitários possuem tampas nos vasos e as
torneiras possuem acionamento automático. Como necessidade de melhoria indicamos a instalação
de saboneteiras e uma rotina constante de verificação e de abastecimento. Para os elevadores, a
Divisão recomenda a demarcação dos espaços de modo a prever a ocupação máxima de 4 pessoas.
Com relação aos elevadores, recomendamos uma campanha de incentivo do uso das escadas devido
ao número limitado de ocupantes no deslocamento daquele. 

Nas áreas comuns, a divisão providenciou a instalação de 22 dispensers, sendo:

15 - edifício acadêmico, sendo 3 por andar, incluindo o térreo e o subsolo.
2 - arco
1 - portaria
1 - teatro(próximo da lanchonete)
3 - anexo, sendo um em cada andar.

Atualmente,  deixamos apenas alguns bebedouros do edifício acadêmico funcionando, porém para o
retorno recomendamos a reativação de todos os bebedouros deixando habilitado apenas bico para
copo, garrafas e canecas assim como o incentivo à comunidade acadêmica na sua utilização no
intuito de não gerar resíduos.

e) Quais possibilidades de retorno presencial?

Nas condições atuais a Divisão não recomenda o retorno das atividades presenciais, pois apesar das
providências tomadas, estamos com o quadro reduzido de pessoal em nossa equipe terceirizada de
manutenção predial e que veio a ser agravado com o advento da pandemia. Devido à metade da
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equipe terceirizada estar afastada por pertencer ao grupo de risco, com o retorno das atividades
presenciais,  a  Divisão avalia  um aumento  considerável  nas  demandas de manutenção,  fato que
dificultará o seu atendimento em tempo hábil nas condições vigente. Pontuamos também que apesar
dos trabalhos já realizados, será necessário a manutenção, conservação constante e o abastecimento
dos equipamentos instalados e disponibilizados para o combate à pandemia. Com o advento da
vacina recomendamos o retorno gradual  conforme a comunidade for  imunizada e  mantendo as
medidas sanitárias.

2.12 Câmara de Graduação

A Câmara  de  Graduação  discutiu  as  condições  de  retorno  das  atividades  presenciais  em duas
reuniões  ordinárias.  Na  primeira,  ocorrida  logo  após  a  instituição  do  Comitê  de  Retorno  das
atividades  presenciais,  os  membros  da  Câmara  estavam sendo  consultados  também pelos  seus
respectivos departamentos para levantar as condições mínimas para que as atividades presenciais
decorram  com  segurança  para  todos  –  discentes,  docentes  e  técnicos.  Na  segunda,  o  grupo
considerou  que  é  preciso  que  todas  as  melhores  práticas  sanitárias  de  segurança  possam  ser
implementadas no campus, de acordo com as definições dos órgãos competentes, tanto internos à
Universidade, quanto externos. Além disso, destacou o fato de que, possivelmente, antes que haja a
vacina e que toda a comunidade da EFLCH possa ter acesso a ela, dificilmente se poderia garantir
um retorno seguro às atividades presenciais da graduação. Além disso, ponderou-se que o retorno
das atividades da graduação está condicionado a discussões no âmbito da Prograd. Foi lembrado
também que todos os membros da Câmara, em especial a presidência, têm atuado junto ao Conselho
de  Graduação,  para   assegurar  que  as  atividades  presenciais  só  retornem quando  as  condições
mínimas de segurança já estiverem garantidas. 

2.13 Departamento de Filosofia

a) Apresentação: relato sobre posição do corpo docente do Departamento de Filosofia quanto às
condições para o retorno às aulas presenciais.

Elaborado a partir de consulta por por e-mail na semana de 25/11/2020 e reunião de departamento.

b) Recursos/serviços oferecidos presencialmente: Atividades principais dos professores consiste
em dar aulas, coordenar grupo de estudos, atender alunos para orientação, participar de reuniões,
organizar eventos.

c) Como está funcionando remotamente?: Realização destas atividades de modo remoto têm sido
possível, apesar de indesejável. Maior perda se dá sobretudo no que diz respeito às aulas e contato
com os alunos.
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d) Situações de risco avaliadas pelo setor: Situações de risco mais destacadas foram: aglomeração
nas salas de aula,  corredores, cantina,  restaurante universitário,  biblioteca,  secretaria,  banheiros,
elevadores; transporte público até o campus. Há proefssores que estão no grupo de risco.

e) Quais possibilidades de retorno presencial?:  Quanto às condições mínimas necessárias para
retorno  às  aulas  presenciais,  todos  aqueles  que  se  manifestaram  condicionaram  o  retorno  à
imunização ampla e eficaz por meio de vacina, ou seja, após concluída a campanha nacional de
vacinação e comprovado o seu sucesso. Do contrário, estaríamos forçando professores, técnicos e
alunos a colocarem suas vidas em risco. Em função deste posicionamento, não se considerou como
viáveis formas alternativas de retorno ao presencial, como por divisão de turmas e sistema híbrido,
apesar de alguns docentes admitirem que reduziriam os riscos. 

2.14 Departamento de História

O Departamento  de  História  da  UNIFESP possui  42  docentes  (entre  eles,  5  visitantes  e  1  em
cooperação técnica). Desde março de 2020, a partir do estabelecimento do regime de quarentena, o
departamento passou a funcionar fundamentalmente em trabalho remoto, tendo suas atividades da
pós-graduação,  graduação  (com período  de  pausa  em processo  de  reposição)  e  administrativas
continuadas.  Ou  seja,  as  atividades  administrativas  (reuniões  do  conselho  do  departamento,
atividades  de chefia,  coordenação,  de  secretaria  etc.)  e  acadêmicas  (aulas  de graduação e  pós-
graduação,  palestras,  minicursos  etc.)  foram  mantidas  em  regime  virtual  como  estratégia  de
proteção do corpo docente, discentes e TAEs.

Respondendo à demanda do Comitê Local de Retorno às Atividades Presenciais, o conselho do
Departamento de História  reuniu-se no dia  25 de novembro de 2020 e apresentou as seguintes
preocupações:

(1) O retorno das atividades presenciais, envolvendo as atividades de setores variados, incluindo as
aulas  presenciais  nas  dependências  do  campus  da  EFLCH-  UNIFESP,  deve  ser  feito  após  o
desenvolvimento de vacina contra o corona vírus, impedindo o desenvolvimento em grande escala
do quadro de doentes de COVID-19; ou seja, o retorno não deve contribuir para a criação de focos
de transmissão do vírus em um cenário ainda não controlado de sua disseminação. Nesse sentido,
além da  eminente  necessidade  de  um plano  de  vacinação  no  plano  nacional  e  estadual  como
referência para a reflexão de um calendário de retorno às atividades presenciais, deve-se respeitar,
no plano local, estratégias como as testagens periódicas da comunidade do campus e o controle de
temperatura em locais estratégicos de acesso ao mesmo.

É digno de nota, nesse sentido, que a primeira experiência de testagem da comunidade UNIFESP
não foi bem sucedida, na medida em que os resultados foram divulgados com muito atraso e com
dificuldade técnica, o que interferirá na clareza relacionada às eventuais estratégias de mapeamento
da influência do vírus na nossa universidade e no planejamento dos rumos de suas atividades no
decorrer da pandemia. Dessa forma, é necessário que esse cenário de proteção seja amplamente
discutido e submetido a verificações de sua viabilidade material; 
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(2) Considerando um cenário de retorno às atividades presenciais, será necessário respeitar a lógica
de distanciamento social antes, durante e mesmo depois da vacinação. Nesse sentido, é imperativo
que haja distanciamento entre os alunos entre si e alunos e docentes quando as aulas presenciais
forem retomadas. Associado a isso, algumas questões devem ser amplamente debatidas: como será
possível alocar nas salas de aulas a grande quantidade de alunos respeitando o distanciamento?
Como será  feita  a  proteção  dos  discentes  e  dos  docentes?  Haverá  instrumentos  de  proteção  à
disposição (máscaras, álcool em gel em quantidade suficiente, cabines, barreiras ou máscaras de
acrílico para proteção)? Além disso, perguntamos: havendo a redução do número de alunos nas
salas de aula, haverá maior número de turmas? A quantidade de trabalho dos docentes aumentará
com  isso?  A estratégia  será  a  do  estabelecimento  de  atividades  híbridas?  Havendo  atividades
híbridas, a universidade providenciará instrumentos  para o registro e transmissão das aulas, tais
como microfones, câmeras de vídeo, internet banda larga, drives para armazenamento dos vídeos
das aulas?

(3) É fundamental que o perfil do corpo docente e dos TAEs seja considerado. Nesse sentido, é
digno de nota que o retorno às atividades presenciais deve respeitar as estratégias de proteção de
pessoal pertencente ao grupo de risco. No Departamento de História, 29 docentes autodeclararam-se
como  integrantes  do  grupo  de  risco,  o  que  interferiria  significativamente  no  retorno  sem
riscosprofundos  de  exposição  de  boa  parte  do  corpo  docente  do  departamento;  (4)  Por  fim,
pensamos  que  é  devido  discutir  o  impacto  da  pandemia  na  comunidade  UNIFESP,  mais
especificamente do nosso campus, a partir de monitoramento contínuo da influência da pandemia,
considerando seus aspectos acadêmicos, físicos e psicológicos. Nesse sentido, a compreensão mais
clara do impacto das atividades remotas na formação discente e nas estratégias docentesem regime
de ADEs, e da influência da dinâmica da pandemia (quarentena, desemprego, auxílio emergencial,
perdas familiares etc.) no cotidiano da comunidade do campus.

São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
Gilberto da Silva Francisco
Chefe em exercício do Departamento de História

2.15 Departamento de Ciências Sociais

a)  Apresentação: O  departamento  de  Ciências  Sociais  é  composto  por  39  docentes  que
desenvolvem  atividades  nas  áreas  de  pesquisa,  ensino,  extensão  e  gestão  universitária.   O
departamento conta com um Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, com mestrado e
doutorado. 

b)  Recursos/serviços  oferecidos  presencialmente: As  principais  atividades  dos  professores
normalmente realizadas no campus são: dar aulas, atender alunos, participar de/coordenar grupos de
estudos, participar de reuniões, participar de bancas, organizar/participar de eventos.
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c) Como está funcionando remotamente?: Tem sido possível realizar todas essas atividades de
modo remoto, com maior ou menor perda de qualidade. As reuniões, bancas, eventos e atividades
de gestão têm funcionado bem. O maior prejuízo tem sido nas aulas, durante as quais faz falta o
contato mais direto com os alunos. Mesmo assim, apesar das dificuldades, as disciplinas vêm sendo
ministradas na graduação e na pós-graduação sem dificuldades intransponíveis (com exceção das
disciplinas de estágio, onde a dificuldade é maior).

d) Situações de risco avaliadas pelo setor: Em consulta feita durante reunião do departamento, as
maiores  preocupações  destacadas  foram  as  aglomerações  nos  espaços  comuns  do  campus
(biblioteca, cantina, restaurante universitário, banheiros, corredores, etc) e especialmente nas salas
de aula, e o transporte público até o campus. Há professores do grupo de risco e vários convivem
diretamente com pessoas do grupo de risco. De um modo geral, a volta às atividades presenciais nas
condições atuais é percebida como de alto risco para professores, alunos e técnicos.

e) Quais possibilidades de retorno presencial?:  Os professores do departamento não se sentem
seguros em retomar as atividades presenciais antes da vacinação ampla da população. Na hipótese
de um retorno híbrido, foram levantadas algumas condições mínimas para ao menos diminuir os
riscos de contaminação. Antes de tudo, considera-se importante uma avaliação técnica qualificada
(por parte de sanitaristas/epidemiologistas), no local, das medidas de segurança necessárias para o
retorno das atividades presenciais. Para além disso, sugeriram-se medidas como o fornecimento de
EPIs (máscaras, álcool em gel) para toda a comunidade do campus, assim a disponibilização de
testes rápidos para pessoas que apresentem sintomas; o provimento de condições para transmissão
on-line das aulas para os estudantes que não estiverem presentes;  a realização de medidas para
aumentar a segurança no deslocamento até o campus (disponibilização de transporte).

2.16 Departamento de Letras 

O Departamento de Letras da EFLCH considera que embora as atividades remotas de ensino e de
aprendizagem dos conteúdos linguísticos e literários não sejam ideais para a formação de docentes,
pesquisadoras e pesquisadores em Letras, é fundamental que continuem a ser a estratégia primeira
da Instituição, em defesa da segurança sanitária e da vida das pessoas que compõem a comunidade
acadêmica e de seus familiares.

Considerando as pesquisas realizadas recentemente, o grau de vulnerabilidade de nossa comunidade
e a falta de condições de nosso campus para um efetivo  distanciamento social, o Departamento de
Letras  entende  que  o  retorno  às  atividades  presenciais  deve  ocorrer  apenas  quando  toda  a
comunidade acadêmica e seus familiares estejam imunizados pela vacina e quando o campus tenha
condições de estabelecer e implementar protocolos sanitários que garantam a segurança de todas e
de todos.
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3. Resultado das Pesquisas Realizadas junto à Cumindade da EFLCH – UNIFESP 

(Retator: Prof. Dr. Ivan Marques Martin)

O Comitê local de retomada das atividades presenciais da EFLCH-UNIFESP decidiu realizar uma
pesquisa  a  fim  de  diagnosticar  os  possíveis  impactos  da  pandemia  de  COVID19  em  nossa
comunidade. Para tanto, elaborou dois questionários, um dirigido a estudantes de graduação e de
pós-graduação e o outro dirigido às trabalhadoras e aos trabalhadores do campus.

a) Adesão à pesquisa

A comunidade acadêmica da EFLCH-UNIFESP foi convidada a responder aos questionários em
dois momentos, com um intervalo de dois meses entre eles.  O questionário I, aplicado na primeira
semana de outubro de 2020, foi respondido por 827 estudantes de graduação (27,61% do total de
matriculados); 94 de pós-graduação (11,53% do total de matriculados); por 118 docentes (47,77%
do  total);   por  53  servidoras/es  administrativa/os  (56,98%  do  total)  e  6  trabalhadoras/es
terceirizadas/os (6.66% do total)5.

O questionário II foi disponibilizado à comunidade acadêmica na primeira semana de dezembro de
2020 e foi respondido por 798 estudantes de graduação (26,64% do total); 45 estudantes (5,52% do
total)  de  pós-graduação;  por  84  docentes  (34%  do  total);  35  servidoras/es  administrativas/os
(37,63% do total) e por 11 trabalhadoras/es terceirizadas/os (12,22% do total). 

Embora  os  dois  questionários  tenham ficado  abertos  o  mesmo número  de  dias  e  tenham sido
divulgados à comunidade da mesma forma nas duas ocasiões, observa-se uma sensível diminuição
no número de respondentes de todos os segmentos, exceto o de trabalhadoras/es terceirizados. 

b) Os impactos da pandemia na comunidade 

As perguntas que compuseram os questionários permitiram verificar os impactos da pandemia entre
os membros da comunidade e seus familiares. As tabelas abaixo, em que se comparam os resultados
obtidos nos dois questionários, demonstram que houve algumas variações entre eles. Aumentam
significativamente o percentual de pessoas que tiveram sintomas relacionados à COVID; o número
de  testes  positivos,  de  hospitalizações,  tanto  dos  respondentes  quanto  de  seus  familiares.  Os
impactos econômicos da pandemia, assim como os impactos na saúde psíquica dos respondentes e
de seus familiares se mantiveram estáveis entre as pesquisas. 

5  Estes  percentuais  de  adesão  ao  questionário  se  referem  aos  seguintes  números
disponibilizados pela Direção Acadêmica do campus: 2995 estudantes de graduação; 815
estudantes  de  pós-graduação;  247  docentes,  93  servidoras/es  administrativas/os  e  90
trabalhadoras/es terceirizados.
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O que mais chama a atenção na pesquisa é o alto percentual de respondentes que se declaram no
grupo de risco para a COVID-19, assim como o de seus familiares. Esse dado é muito relevante
para este comitê, pois o processo de retomada das atividades presenciais deve considerá-lo com
vistas a preservar a saúde e a vida das pessoas que compõem a comunidade. Outro dado relevante
da pesquisa é o aumento da produtividade dos estudantes, verificado no aumento significativo do
número  de  Unidades  Curriculares  entre  o  primeiro  e  o  segundo  questionário,  que  abarcam,
respectivamente, o primeiro e o segundo semestres de 2020. E finalmente cabe destacar que tanto
estudantes quanto trabalhadoras e trabalhadores de nosso campus, em quase sua totalidade, só se
sentem seguros para voltar às atividades presenciais quando houver vacina disponível por todas e
todos.

Tabela 1: Comparativo das pesquisas respondidas por estudantes de graduação e de pós 
graduação

NOVEMBRO DEZEMBR
O

Participantes 921 
estudantes
(24,17% do 
total)

843 
estudantes 
(22,12% do 
total)

Estudantes Graduação 88,9 94,7
Estudantes Pós-graduação 10,2 5,3

Já teve sintomas 14,7 20,9
Não teve sintomas 64,6 58,2
Talvez tenha tido sintomas 20,7 20,9

Testou positivo 2,2 4,7
Testou negativo 11,1 15,3
Não testou 86,8 80

Se declara no grupo de risco 26,3 26,2
Se declara fora do grupo de risco 73,7 73,8

Outras pessoas da casa tiverem sintomas 28,2 35,3
Outras pessoas da casa não tiveram sintomas 55,6 47,9
Outras pessoas da casa talvez tiveram sintomas 16,2 16,7

Outros da casa testaram positivo 7,6 12
Outros da casa testaram negativo 23,3 27,5
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Outros da casa não testaram 69,1 60,5

Outros da casa se enquadram no grupo de risco 74 73,5
Outros da casa não se enquadram no grupo de 
risco

26 26,5

Hospitalização dos moradores 2,9 4,5

Óbitos na família 12,1 13,4

Saúde mental boa 7,8 7,6
Saúde mental relativamente boa 34,6 34,8
Saúde mental relativamente ruim 26,8 30,8
Saúde mental ruim 17 16,7
Saúde mental muito ruim 13,7 10,1

Rendimentos se mantiveram iguais 37,4 37
Rendimentos reduzidos em até 50% 47,2 46,3
Rendimentos reduzidos em mais de 50% 13,4 14,8
Rendimentos aumentaram 2,1 1,9

Perda de emprego na família 32,7 36,3

Recebimento de auxílio financeiro na família 51 52,4

Cursando até três UCs 39,1 24,1
Cursando de quatro a seis UCs 55,1 60,7
Cursando mais do que seis UCs 0,7 11,3
Não cursando UCs 5,1 3,9

Infraestrutura suficiente para o curso 49,1 51,1
Infraestrutura relativamente suficiente 44,2 45,1
Infraestrutura insuficiente 6,6 3,8

Considera adequadas as atividades remotas 44 61,3
Considera insuficientes as atividades 4,3 2,1
Considera excessivas as atividades 51,7 36,6

Está realizando plenamente as atividades 21,8 23,3
Está realizando parcialmente as atividades 64,3 69,3
Não está conseguindo realizar as atividades 13,6 7,4

Considera seguro voltar quando houver vacina ou 85,1 87,9
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medicamento
Considera seguro voltar quando a estrutura do 
campus estiver adequada ao distanciamento

8,8 7,2

É mãe de crianças 6,6 5,1
É a principal cuidadora das crianças 50 46,8
Cuida das crianças com companheira/o 30,4 24,7
Cuida das crianças com outras pessoas 19,6 28,6

Tem suporte para cuidar das crianças com a 
retomada presencial

42,9 60

Não tem suporte para cuidar das crianças com a 
retomada presencial

57,1 40

Se sente segura para a retomada presencial 6,2 6,3
Se sente insegura para a retomada presencial 38,3 29,4
Se sente muito insegura para a retomada 55,5 64,3

Tabela  2:  Comparativo  das  pesquisas  respondidas  por  docentes,  servidoras  e  servidores
administrativos e por trabalhadoras e trabalhadores terceirizados

NOVEMBRO DEZEMBR
O

Participantes 177 pessoas
(41,16% do 
total)

130
(30,26% do 
total)

Docentes 66,7 64,6
Servidor/a administrativo/a 29,9 26,9
Trabalhador/a terceirizado/a 3,4 8,5

Já teve sintomas 5,1 7,7
Não teve sintomas 85,3 80
Talvez tenha tido sintomas 9,6 12,3

Testou positivo 1,7 0,8
Testou negativo 14,7 21,5
Não testou 83,6 77,7

Se declara no grupo de risco 36,7 37,7
Se declara fora do grupo de risco 63,3 62,3
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Outras pessoas da casa tiverem sintomas 7,3 10,8
Outras pessoas da casa não tiveram sintomas 85,3 82,3
Outras pessoas da casa talvez tiveram sintomas 7,3 6,9

Outros da casa testaram positivo 2,3 5,4
Outros da casa testaram negativo 15,8 23,8
Outros da casa não testaram 81,9 70,8

Outros da casa se enquadram no grupo de risco 49,2 41,5
Outros da casa não se enquadram no grupo de 
risco

50,8 58,5

Hospitalização dos moradores 1,7 3,1

Óbitos na família 7,3 0,8

Saúde mental boa 37,3 44,6
Saúde mental relativamente boa 49,7 40,8
Saúde mental relativamente ruim 11,9 13,8
Saúde mental ruim 1,1 0,8
Saúde mental muito ruim 0 0

Rendimentos se mantiveram iguais 70,1 74,6
Rendimentos reduzidos em até 50% 27,7 21,5
Rendimentos reduzidos em mais de 50% 2,3 3,1
Rendimentos aumentaram 0 0,8

Perda de emprego na família 13,6 13,1

Recebimento de auxílio financeiro na família 11,3 7,7

Trabalhando remotamente 96 93,8

Infraestrutura suficiente para o trabalho 55,4 54,6
Infraestrutura relativamente suficiente 42,4 42,3
Infraestrutura insuficiente 2,3 3,1

Considera seguro voltar quando houver vacina ou
medicamento

79,9 87,7

Considera seguro voltar quando a estrutura do 
campus estiver adequada ao distanciamento

10,9 4,6
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c) Respostas aos questionários (Anexos)

Encontram-se  nos anexos (2-5) as respostas aos questionários aplicados na primeira  semana de
outubro e na primeira semana de dezembro de 2020.

4. Considerações finais

A partir dos relatórios apresentados pelos diversos setores, pela análise do resultado da pesquisa e
pelos debates e discussões realizadas nas reuniões, podemos concluir que:

 Apesar das dificuldades e da percepção de que a realização das atividades em modo remoto
implica  em  geral  perdas  significativas  na  qualidade  do  ensino  e  de  atendimento  aos
estudantes, os vários setores vêm conseguido minimamente cumprir suas funções básicas. 

 Em todos os setores prevaleceu claramente a posição de que não é possível  retornar  às
atividades  presenciais  nas  circunstâncias  atuais,  antes  da  imunização  em  massa  da
população, sobretudo considerando a situação de vulnerabilidade de muitos membros da
comunidade acadêmica. Além dos relatos dos vários setores, vale a pena chamar a atenção
para  alguns  dados  da  última  pesquisa  realizada  por  este  comitê,  tanto  entre  estudantes
quanto entre técnicos/as administrativos/as, trabalhadores/as terceirizados/as e docentes, em
dezembro de 2020. A imensa maioria (99,7% dos estudantes e 79,2% dos trabalhadores/as)
declarou ser do grupo de risco ou conviver na mesma casa com pessoas do grupo de risco
para  a  Covid-19.  Quanto  à  percepção  de  segurança  para  a  retomada  das  atividades
presenciais, 87,9% dos estudantes e 87,7 % dos trabalhadores/as declararam só se sentirem
seguros  com a  vacinação e/ou  a  existência  de  medicação comprovadamente  eficaz  para
Covid-19. 

 Na hipótese da determinação, por parte do Conselho Universitário, do retorno às atividades
presenciais,  em regime híbrido,  antes  ou  mesmo durante  a  vacinação  em massa,  foram
levantadas por parte de vários setores algumas condições mínimas consideradas necessárias
para ao menos diminuir os riscos de contaminação, que demandarão um grande esforço e
investimento financeiro. Mencionamos aqui algumas das mais lembradas:

 Avaliação  in loco, por parte de especialistas em saúde pública, das mudanças e medidas
consideradas necessárias para reduzir os riscos de contaminação.

 Adaptação de horários e rotinas considerando o limite máximo de ocupação dos espaços –
tanto dos espaços comuns quanto das salas de aula.

 No caso dos atendimentos à comunidade, atendimento presencial em horário reduzido e com
revezamento de pessoal. 

 Adaptação dos espaços físicos e sinalização de modo a garantir o distanciamento social.
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 Adaptação de espaços físicos para garantir melhor ventilação.
 Disponibilização de EPIs (máscaras e álcool em gel) para toda a comunidade do campus.
 Higienização constante dos espaços e equipamentos. 
 Disponibilização  de  testes  rápidos  para  Covid-19  para  membros  da  comunidade  que

apresentarem sintomas.
 Viabilização  da  infraestrutura  tecnológica  necessária  (banda  de  internet,  servidores,

equipamentos) para a realização do ensino híbrido.
 Viabilização de formas de transporte mais seguro para os deslocamentos de estudantes e

servidores.
Destacamos por fim, que um importante resultado dos trabalhos deste comitê foi o estabelecimento
e intensificação do diálogo e integração entre todos os setores, divisões e departamentos do campus.
Este  é  um  ponto  de  partida  fundamental  para  ganharmos  a  consciência  da  complexidade  do
problema que estamos enfrentando com a pandemia e das soluções que temos que encontrar juntos
como  instituição  acadêmica,  a  fim  de  não  colocar  em  risco  a  vida  de  nenhum  membro  da
comunidade. 

5. Anexos

5.1 Portaria 3995/2020 - Comitê Local de Retorno às Atividades Presenciais

5.2 Respostas da Pesquisa – Discentes - Novembro

5.3 Respostas da Pesquisa – Discentes - Dezembro

5.4 Respostas da Pesquisa – Servidores - Novembro

5.5 Respostas da Pesquisa – Servidores - Dezembro
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