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Prezada comunidade EACHiana, 

O Grupo de Trabalho (GT) para acompanhamento do retorno seguro na EACH-USP 

compartilha o 3º boletim do retorno seguro em nossa Escola, com informações sobre o terceiro 

mês de atividades acadêmicas presenciais. Apresentamos na tabela abaixo, o número de casos 

confirmados de COVID-19 nos três meses de atividades fornecidos pelos setores responsáveis. 

Comparado aos dois primeiros meses de atividades, houve aumento de casos de COVID-19 nas 

categorias técnico-administrativos e discentes de graduação. Nas categorias docentes e discentes 

de pós-graduação, os valores foram praticamente mantidos. O número total de pessoas 

diagnosticadas com COVID-19 na EACH até o momento é de 234, o que representa 4,1% de uma 

comunidade acadêmica formada por 5.714 pessoas. 

 

Número de casos confirmados de COVID-19 na EACH. 

Categoria 10 mês 
14/03 a 14/04 

20 mês 
15/04 a 14/05 

30 mês 
15/05 a 14/06 

Técnico-Administrativos  3 2 9 

Docentes 0 14 13 

Discentes de graduação  14 69 109 

Discentes de pós-graduação 0 0 1 

Total 17 85 132 

 

No monitoramento do retorno por meio de formulário eletrônico, com informações sobre 

questões relacionadas à infraestrutura, alimentação, saúde e outros, foram coletadas 21 

respostas no terceiro mês de retorno. Foram 15 respostas relacionadas às questões de 

infraestrutura e 6 relacionadas às questões de saúde. Um resumo dos dados obtidos em dois 

meses de uso do formulário pode ser visto na figura abaixo. Foram totalizadas 61 respostas desde 

a implementação, sendo 31 relacionadas à infraestrutura, 21 referentes à saúde e 9 referentes à 

alimentação.  

 

            Resumo das respostas no formulário eletrônico de monitoramento  

 

 

 



O e-mail retornoseguro-each@usp.br continuou bastante acionado durante o terceiro 

mês. Foram enviadas 75 mensagens pela comunidade, as quais foram respondidas pelo GT. Os 

conteúdos predominantes das mensagens foram:  informações sobre teste positivo ou presença 

de sintomas de COVID-19 e dúvidas gerais sobre procedimentos. Reforçamos a importância do 

e-mail como um importante canal de comunicação com a comunidade e fundamental para o 

monitoramento do retorno.  

Por parte dos órgãos centrais, a Comissão Assessora de Saúde da Reitoria divulgou um 

comunicado, via e-mail, no dia 13 de junho de 2022, com recomendação de ações visando o 

controle epidemiológico no âmbito da Universidade e orientações para a comunidade. Entre os 

pontos abordados, destacamos: 1. a mudança na frequência da adoção do protocolo simplificado 

de autodeclaração de sintomas, que poderá ser utilizado trimestralmente e não mais uma única 

vez por semestre; 2. A comprovação da dose de reforço será obrigatória para a matrícula dos 

alunos de graduação e de pós-graduação no segundo semestre de 2022; 3. Manutenção da 

recomendação para a não realização de eventos festivos, confraternizações, coffee breaks ou 

qualquer outro evento similar que estimule os participantes a retirar a máscara para a ingestão 

de alimentos. 

O GT retorno seguro EACH-USP reitera que atividades remotas na graduação devem ser 

feitas somente por quem teve concessão de afastamento por motivo de teste positivo para 

COVID-19 ou existência de dois ou mais sintomas de COVID-19. Informações sobre protocolos de 

segurança e orientações para o retorno das atividades presenciais na USP estão disponíveis no 

site USP Retorno Seguro: https://retornoseguro.usp.br/. Além disso, informações também 

podem ser obtidas na página do retorno seguro no website da EACH-USP 

(http://www5.each.usp.br/destaques-principais/informacoes-da-each-usp-sobre-o-retorno-

seguro-as-aulas/). Lembramos que os canais de apoio nau-each@usp.br, coseas-each@usp.br, 

tutoria-each@usp.br e psiu-each@usp.br continuam abertos à comunidade. 

O GT agradece o apoio de todas e todos e segue com o compromisso de melhorar a cada 

dia as ações da EACH-USP para o retorno seguro. 

 

Grupo de Trabalho (GT) 

Profa. Dra. Fabiana de Sant'Anna Evangelista, Profa. Dra. Tânia Araújo Viel, Prof. Dr. Flávio 

Oliveira Pires, Prof. Dr. Marcelo Antunes Nolasco, Profa. Dra. Káthia Maria Honório, Profa. Dra. 

Elizabete Franco Cruz, Nilva Fátima de Souza, Marcos André de Almeida Santos, Rafael Henrique 

Biscaro e Gabriel Haruki Takei Polato. 

mailto:retornoseguro-each@usp.br
https://retornoseguro.usp.br/
http://www5.each.usp.br/destaques-principais/informacoes-da-each-usp-sobre-o-retorno-seguro-as-aulas/
http://www5.each.usp.br/destaques-principais/informacoes-da-each-usp-sobre-o-retorno-seguro-as-aulas/
mailto:nau-each@usp.br
mailto:coseas-each@usp.br
mailto:tutoria-each@usp.br
mailto:psiu-each@usp.br

