
Caros professores e alunos
O Prof. Edmund Baracat, Pró-Reitor de Graduação da USP, aprovou o 
início das atividades de ensino a distância em nossa unidade para 
minimizar os problemas dos alunos com a pandemia do novo 
coronavírus. Ele e a Pró-Reitora Adjunta de Graduação, Profa. Maria 
Vitoria Bentley, se mostraram extremamente satisfeitos com a forma 
como o processo foi conduzido e os resultados alcançados até esse 
momento.
Os docentes relatados no arquivo em anexo se engajaram nessa 
modalidade a distância em resposta ao pedido da Universidade de São 
Paulo, em especial da Pró-Reitoria de Graduação. Agradeço 
publicamente a todos os docentes dessa lista, pois contemplaram a 
incerteza relativa à pandemia, que pode levar meses para ser resolvida, e 
procuraram sair de sua zona de conforto para utilizar estratégias novas 
de ensino aos alunos dentro desse contexto de exceção.
A Comissão de Graduação da FEA-RP/USP aprovou, em sua última 
reunião de 18/03/2020, a adoção do ensino a distância enquanto durar a 
pandemia do novo coronavírus da seguinte forma: os docentes que se 
sentirem confiantes poderão iniciar suas atividades a partir da segunda 
23/03/2020; os demais, que precisam de uma semana para aprendizado 
das novas ferramentas ou reestruturação de seu curso na nova 
modalidade, iniciarão suas atividades a partir de 30/03/2020.
Os docentes entrarão em contato diretamente com os alunos através do 
e-mail institucional para dar maiores detalhes a respeito da data de início 
e a forma como será conduzida cada disciplina, bem como detalhes a 
respeito da avaliação do aprendizado (provas, exercícios, trabalhos) e da 
frequência.
Recomenda-se que, na medida do possível, o calendário oficial seja 
mantido, em especial para aqueles docentes que optarem por aulas 
dadas ao vivo (live). Como deixamos de ter uma semana de aulas até 
agora, teremos no máximo que as disciplinas deixarão de ter duas 
semanas de aulas (para os professores que optarem por iniciar em 
30/03/2020). Dentro disso, será possível chegar ao final do período de 
aulas cumprindo pelo menos o mínimo de aulas exigido para uma 
disciplina da USP (trinta aulas no caso de uma disciplina com duas aulas 
por semana, o que equivale a sessenta horas/aula). A estratégia adotada 
minimizará o prejuízo da parte dos alunos dentro do atual contexto da 
pandemia. Desde que o ensino a distância ocorra dentro do planejamento 
proposto à Comissão de Graduação cobrindo o conteúdo das disciplinas, 
não será necessária a reposição de aulas quando as atividades 
presenciais retomarem a normalidade na FEA-RP/USP.



Peço que somente aqueles alunos que não têm condições de 
acompanhar aulas on-line por causa de dificuldades de acesso a 
computador ou rede que preencham o questionário a seguir até 
22/03/2020 às 23h59min para que possamos avaliar a dimensão desse 
problema em nossa unidade e pensar em medidas que possam ser 
adotadas especificamente para esses alunos a fim de que não tenham 
prejuízos por causa da estratégia adotada. Reforço que essa pesquisa se 
destina exclusivamente aos alunos com problemas, e não para os alunos 
em geral. O link da pesquisa é o seguinte:
https://forms.gle/LaDoboi2XLdCiYZb7
Aos professores e alunos, desejo sucesso nessa nova empreitada. A 
Comissão de Graduação se coloca à disposição de professores e alunos 
para resolver problemas que eventualmente possam ocorrer durante o 
período letivo dessas disciplinas de ensino a distância.
Em último lugar, cabe ressaltar que, como a adoção do ensino a distância 
não foi uma medida imposta aos docentes pela Universidade de São 
Paulo, mas de adoção voluntária, temos que as disciplinas em que o 
docente não aderiu a essa modalidade terão uma forma de reposição 
própria a ser definida quando da normalização das atividades presenciais 
na FEA-RP/USP.
Atenciosamente
Prof. Dr. Eliezer Martins Diniz
Presidente da Comissão de Graduação da FEA-RP/USP

https://forms.gle/LaDoboi2XLdCiYZb7

