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São Paulo, 17 de março de 2020 

 

 

COMUNICADO NÚMERO 1/2020 – CAMPUS ZONA LESTE  

 
Considerando a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS) de estado de pandemia, 

determinado em 13 de março de 2020; 

Considerando a lei n° 13.979 de 2020, que estabelece as medidas de enfrentamento de emergência em 

saúde pública em decorrência do coronavírus, visando à saúde da coletividade; 

Considerando a declaração de emergência em saúde pública de importância nacional expressa na 

portaria n°188/GM/MS/2020; 

Considerando a portaria n° 667 da Unifesp, de 13 de março de 2020, na qual foi criado o Comitê 

Permanente de Enfrentamento do Coronavírus, informando que as orientações quanto ao 

funcionamento da Universidade poderiam ser modificadas de acordo com as informações das 

autoridades do Ministério da Saúde; 

Considerando o pronunciamento do ministro da Saúde e do governador do Estado de São Paulo, em 

coletiva realizada em 13 de março de 2020, informando a ocorrência de transmissão comunitária da 

covid-19 no Estado de São Paulo; 

Considerando o Comunicado 2 da Reitoria de 14 de março de 2020 sobre suspensão das aulas de 

graduação. 

Considerando a salvaguarda do corpo docente, discente e técnico-administrativo do Campus Zona Leste, 

bem como a sociedade de forma geral. 

Considerando que o corpo discente de graduação do Campus Zona Leste tem a especificidade de ser a 

primeira e, logo, única turma de graduação do Campus e que o processo de formação dessa turma está 

inconcluso, haja vista as chamadas e matrículas ainda estarem em andamento; 

Considerando que o corpo discente do curso de especialização em Cidades, Planejamento Urbano e 

Participação popular também é recém-chegado ao campus, posto que o referido curso iniciou sua nova 

edição nesse semestre. 

 

As coordenações de campus, graduação e pós-graduação lato sensu resolvem: 

1. Suspender a realização de todas as atividades presenciais de ensino, pesquisa e extensão no Campus 

Zona Leste, incluindo-se aulas de graduação e pós-graduação, reuniões de grupo de pesquisa, 

seminários, cursos de extensão e outros eventos programados para o período de 16 a 30/03/2020, 

determinando as diligências para seu cancelamento pelos docentes responsáveis. 
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2. Solicitar ao corpo docente do Campus Zona Leste que programem atividades não presenciais 

(empregando ou não os meios eletrônicos) e fundamentadas nos planos de ensino das unidades 

curriculares entregues aos estudantes, com as devidas orientações para realização de estudo dirigido. 

Desta forma, objetiva-se manter a qualidade do processo de ensino/aprendizagem com a participação 

ativa dos estudantes, assim garantindo o andamento do calendário acadêmico.   

3. Recomendar que as atividades realizadas e entregues pelos estudantes sejam utilizadas como forma 

de registro de presença, observando as condições efetivas que os mesmos tiveram de efetuar as 

referidas atividades.  

4. Recomendar, por ora, que não seja realizada nenhuma atividade avaliativa durante o período de 

suspensão das aulas. 

5. Recomendar que as comunicações entre discente e docentes por meios eletrônicos, quando 

necessário, aconteçam preferencialmente durante o horário no qual a unidade curricular estava prevista 

na grade horária do termo (semestre).    

 

Por fim, observamos que as orientações acima valem até o dia 30 de março de 2020, ou até novas 

deliberações da Reitoria e que os mesmos procedimentos abrangem as unidades curriculares eletivas 

multicampi ofertadas no Campus Zona Leste.  

 

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais necessários. 
 

 

Atenciosamente, 

 

 

Coordenação do Comitê de Implantação do Campus Zona Leste 

Coordenação dos Cursos de graduação em Geografia 

Coordenação do Curso de especialização em Cidades, Planejamento Urbano e Participação 

Popular 

 

 

 

 

 


