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Pró-Reitoria de Graduação 

Atividades da Graduação no período da Pandemia da Covid-19 

 

A interrupção das atividades didáticas presenciais de graduação a partir de 17 de março, 

em virtude da pandemia da COVID-19, está mobilizando gestores, professores e estudantes 

para a nova realidade de ensino, tendo como principal objetivo a manutenção da saúde de todos 

por meio do isolamento social.  

É irrefutável o inestimável empenho de todos nesta jornada, mas também deve-se 

considerar as dificuldades encontradas tanto pelos professores, como pelos estudantes.  Diante 

disto, a Pró-Reitoria de Graduação, envolvendo desde sua equipe de servidores e assessores, 

como seus pró-reitores, tem envidado todos os esforços para atender as demandas da 

comunidade uspiana envolvida no ensino de graduação. 

Vale ressaltar que a graduação tem sido a mais impactada com a suspensão das 

atividades presenciais e, proporcionalmente, resolver ou mitigar os impactos são tarefas que 

requerem, além de uma enorme logística, discussões com diversos setores da USP, 

enfrentamento de aspectos legais, dentre outros. 

Assim, desde o início de março deste ano, já prevendo um possível crescimento da 

pandemia e das medidas de isolamento social impostas pelo governo e agências sanitárias, a 

Pró-Reitoria de Graduação, com ação direta de seus pró-reitores, está delineando 

continuamente estratégias e ações para atender às questões do ensino. Trata-se de uma tarefa 

de grande responsabilidade considerando a magnitude dos diferentes atores. Estamos nos 

referindo a um universo de 183 cursos de graduação, 5.925 disciplinas em andamento e o 

envolvimento direto de 61.484 estudantes  e cerca de 3.000 professores. Aliado a isto, temos um 

calendário escolar que se sobrepõe ao da FUVEST e ENEM, incluindo o ingresso no vestibular 

2021 e a transferência externa 2020/2021. Tudo isto tem demandado intensa discussão com as 

equipes envolvidas. 

Finalizamos, há poucas semanas, o processo do Vestibular 2020, com matrícula virtual e 

confirmação de matrícula presencial unificadas. Consideramos este processo muito exitoso, pois 

atingimos, em curto espaço de tempo, o índice de preenchimento de 99,5% das vagas 

oferecidas. A seguir mostramos os valores.  
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Total de vagas 11.147 

Total de vagas Fuvest 8.317 

Total de vagas SiSU 2.830 

Total de matrículas efetivadas 11.086 

Total de vagas remanescentes 61 (0,5% do Total das Vagas) 

 

Com relação às atividades didáticas não presenciais em curso neste semestre, para não 

haver prejuízos para os estudantes, a Pró-Reitoria de Graduação está incentivando que as 

Unidades realizem atividades didáticas virtuais, empregando todas as tecnologias de informação 

e computação disponíveis, incluindo os diferentes tipos de plataformas e ferramentas digitais, 

estudos dirigidos, entre outras. 

Com o propósito de oferecer suporte aos docentes e estudantes nesta jornada, a Pró-

Reitoria de Graduação atuou em várias vertentes: 

1. Suporte aos Presidentes de Comissão de Graduação 

Os pró-reitores vêm mantendo um canal de comunicação direto com os/as presidentes de 

CG e, muitas vezes, com os/as diretores/as de Unidade, para atender as necessidades de seus 

cursos. 

Todos os setores administrativos da Pró-Reitoria de Graduação estão atuando em regime de 

teletrabalho e, frequentemente, são realizados meetings virtuais para discussão de pautas 

urgentes. Foi também criado um grupo de e-mail com os/as presidentes de CG e os pró-reitores 

para constante update de informações e troca de experiências. 

Comunicados e solicitações enviadas: 

a) Comunicado Disciplinas a Distância - A pedido do Prof. Edmund Chada Baracat, Pró-

reitor de Graduação, solicito em caráter de urgência as disciplinas que podem ser 

ministradas a distância no(s) curso(s) de graduação da sua unidade. Em virtude da 

atual situação, o uso de disciplinas à distância deve ser estimulado e os alunos devem 

realizá-las. – Enviado dia 16 de março de 2020 aos Diretores e Presidentes de CG. 
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b) Ações PRG - COVID-19 – E-mail com as diretrizes da PRG durante a pandemia – 

Enviado dia 18 de março de 2020 – Para os Presidentes de CG e COC e por spam a 

todos os docentes. Publicado no portal da PRG https://www.prg.usp.br/diretrizes-prg-

covid-19/ 

c) Atividades Didáticas de Graduação ON-LINE (como elaborar) - E-mail com o link do 

tutorial de como preparar aula on-line - https://www.prg.usp.br/atividades-didaticas-de-

graduacao-on-line-como-elaborar/ - Enviado dia 18 de março de 2020 aos Diretores, 

Presidentes de CG e COC e por spam a todos os docentes. 

d) Atendimento Remoto - Pró-Reitoria de Graduação - Devido a pandemia de Covid-19 e 

seguindo as diretrizes da Reitoria da Universidade de São Paulo, informamos que o 

atendimento da Pró-Reitoria de Graduação será realizado por e-mail. Enviado dia 23 

de março para todos Diretores e Presidentes de CG. 

- Secretária do Pró-Reitor: gprg@usp.br  
- Divisão Administrativa: prgadm@usp.br  
- Comunicação e Eventos: ldc@usp.br  
- Divisão Acadêmica: divisaoacademicaprg@usp.br  
- Serviço de Assistência à Graduação: sagcprg@usp.br  
- Serviço de Assistência aos Colegiados: assistcolprg@usp.br  
- Serviço de Apoio as Comissões: comissões.prg@usp.br  
- Serviço de Assistência aos Sistemas: sasprg@usp.br     
- Serviço de Apoio à Gestão Acadêmica: sagaprg@usp.br  
- Suporte de Graduação: suportegrad@usp.br  
- Serviço de Graduação do CCM:  gradccm@usp.br   
- Núcleo de Mídias Digitais: anderoli@usp.br  e rgmm@usp.br  

e) URGENTE: Lista de Disciplinas e Aulas On-line - A pedido do Prof. Edmund Chada 

Baracat, Pró-reitor de Graduação, solicito que os senhores preencham a tabela em 

anexo com a situação atual das disciplinas de graduação deste primeiro semestre, 

impreterivelmente até o dia 31/03/2020. Enviado dia 27 de março de 2020 

individualmente para cada diretoria de Unidade. 

f) Comunicado - Semana Santa - A Pró-Reitoria de Graduação, em atendimentos a 

solicitações, decidiu manter o recesso da Semana Santa (6 a 11 de abril) – Enviado dia 

02 de abril de 2020 a todos Diretores e Presidentes de CG. 

g) Aviso: Data limite - trancamento de matrícula - A Pró-Reitoria de Graduação comunica 

que a data limite para trancamento de matrícula passa a ser 20 de junho de 2020. 

Enviado dia 06 de abril de 2020 para os Diretores e Presidentes de CG. 

h) URGENTE: Acesso a internet aos Estudantes - A Pró-Reitoria de Graduação, em 

conjunto com a Reitoria e a STI, irá disponibilizar acesso a internet aos estudantes que 

preencherem os seguintes quesitos: 1) estar com matrícula ativa ou trancamento de 

matrícula em 2020 por falta de acesso a internet, 2) critério socioeconômico: PAPFE 

P1 ou SISu L1/L2. Solicitamos que encaminhe o número de estudantes em sua 
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Unidade que necessitam desse auxílio, no endereço eletrônico: gprg@usp.br , até 

impreterivelmente 13/04/2020. Enviado dia 07 de abril de 2020 para Diretores e 

Presidentes de CG. 

 Após levantamento junto às Unidades, computamos que cerca de 90% das disciplinas 

de todos os cursos de Graduação oferecidas neste semestre estão sendo ministradas total ou 

parcialmente de forma virtual, excetuando-se grande parte das atividades práticas. 

2. Suporte aos professores 

Nas diretrizes iniciais da Pró-Reitoria de Graduação, divulgada em 18 de março de 2020 

(https://www.prg.usp.br/diretrizes-prg-covid-19/) e encaminhada a todos os/as presidentes de 

Comissão de Graduação e Diretores/as de Unidades, conforme mencionado anteriormente, tem-

se exemplos de atividades não presenciais que poderiam ser usadas pelos professores.  

Além disso, publicamos o guia: Como elaborar atividades didáticas on-line, disponível no 

Portal da PRG no link https://www.prg.usp.br/atividades-didaticas-de-graduacao-on-line-como-

elaborar/. Este guia foi elaborado por professores especialistas na área e que assessoram a Pró-

Reitoria de Graduação neste tema, inclusive ministrando oficinas no Congresso de Graduação e 

nos diferentes Campi da USP.  

Antes do início da pandemia realizadas 20 oficinas: 03 Campus Butantã, 03 EACH, 03 

Campus São Carlos, 03 Campus Bauru, 03 Campus Ribeirão Preto, 01 Campus Piracicaba e 01 

Campus Lorena. Destas atividades foram emitidos 398 certificados de participação para 

professores. 

Essas ações tem auxiliado professores que não estão familiarizados com estas tecnologias a 

elaborarem seus materiais didáticos digitais. No período 15 de março a 15 de abril da 2020 

tivemos 2164 acessos a este guia! 

Ainda nesta questão, a equipe da Pró-Reitoria de Graduação elaborou três vídeos tutoriais: 

- Publicando vídeos no E-aulas:  http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=8730. 2500 

acessos. 

-Transmitindo Aulas pelo Google Meeting: 

http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=9186 2448 acessos. 

- Criação e Publicação de Vídeos: http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=9175. 7262 

acessos. 
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Ainda, nesse mesmo período, tivemos a publicação de 1011 novas videoaulas de 

graduação. 

3. Suporte aos estudantes de graduação 

A Pró-Reitoria de Graduação sensível às limitações de estudantes ao acesso à internet, 

juntamente com a Reitoria e STI, está fornecendo kits de internet (chips ou modem) para que os 

estudantes com dificuldades possam acompanhar as atividades didáticas on-line. 

Numa primeira etapa foram entregues 274 Kits para os/as estudantes de graduação 

moradores/as no CRUSP. Na segunda etapa de distribuição, os estudantes das Unidades 

receberão os Kits Internet. Já foram encaminhadas à Pró-Reitoria, cerca de 1.500 solicitações. 

4. Decisões e regulamentações das atividades didáticas não 

presenciais 

a) Prorrogação do cancelamento de matrícula nas disciplinas. Foi estendido até o dia 20 de 

junho o prazo para desistência em disciplinas de graduação do primeiro semestre de 

2020.  

b) Manutenção do período de matrícula para o 2º semestre (1ª interação): 22 a 29 de junho 

de 2020. 

c) As atividades presenciais serão retomadas após o encerramento do período de restrição 

imposto pela pandemia. 

d) As atividades a serem repostas serão programadas em conjunto com as Comissões de 

Graduação das Unidades. 

e) Outras adequações no calendário serão informadas oportunamente. 

 

Desde o início da suspensão das atividades didáticas presenciais, a Pró-Reitoria de 

Graduação, com assessoria da Procuradoria Geral da USP, está elaborando Resolução para 

normatizar a substituição de atividades presenciais da graduação por atividades 

utilizando tecnologias de informação e comunicação durante o período de prevenção de 

contágio pela COVID-19 para o ano letivo de 2020, dentre outras determinações. Em breve esta 

Resolução será divulgada a toda a comunidade.  
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5. Outras ações 

a) 6º Congresso de Graduação da USP: Adiado para o 2º semestre de 2020. 

Novas datas:  

Inscrições: 14 de fevereiro a 30 de junho de 2020 

Submissão de trabalhos: até 24 de maio de 2020 

Divulgação de trabalhos aceitos: até 07 de junho de 2020 
 

b) Programa Aprender na Comunidade: a equipe gestora do Programa está em 

constante interação com os coordenadores e bolsistas para atender às demandas. 

Ações realizadas: 

b.1) Prorrogação de datas para envio de relatório final – já foi encaminhado mensagem 

a todos os coordenadores sobre as datas dos relatórios 

b.2) Flexibilização da vigência de bolsas e substituição de bolsistas – mediante 

solicitação justificada dos coordenadores 

b.3) Remanejamento de alíneas do orçamento: mediante solicitação justificada dos 

coordenadores 

 

Finalmente, manteremos um canal de comunicação constante com os gestores, 

professores, servidores técnico-administrativos e estudantes para atendermos as demandas e 

construirmos juntos soluções para o enfrentamento desta situação atípica do momento.  

Dúvidas e necessidades adicionais deverão ser encaminhadas para o e-mail 

gprg@usp.br. 

 

São Paulo, 22 de abril de 2020. 

 

Prof. Dr. Edmund Chada Baracat - Pró-Reitor de Graduação 

 

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