
Boletim retorno seguro EACH/USP 

 

Prezada comunidade EACHiana, 

 

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

compartilha 1º Boletim do retorno seguro em nossa Escola, com informações sobre o 

primeiro mês de atividades acadêmicas presenciais e a continuidade das ações 

planejadas. 

Desde o início dos trabalhos do GT, foram realizadas diversas ações visando a 

adequação dos espaços, a comunicação precisa e o acolhimento da comunidade. 

Recentemente, criamos o e-mail retornoseguro-each@usp.br para centralizar todas as 

informações e demandas, o que permitiu melhorar o monitoramento do retorno. 

Dados obtidos nos setores responsáveis mostraram que entre os dias 

14/03/2022 e 14/04/2022, tivemos alguns casos confirmados de COVID-19, conforme 

apresentados na tabela abaixo. É muito importante que as pessoas informem a Direção 

(diretoria-each@usp.br) e/ou a Secretaria da Comissão de Graduação (cg-each@usp.br) 

ou de Pós-Graduação (cpg-each@usp.br) em caso de teste positivo para a COVID-19, 

pois assim evitamos subnotificação dos dados. 

 

Categoria Casos confirmados de COVID-19 

Técnico-Administrativos  3 

Docentes 0 

Discentes de graduação  14 

Discentes de pós-graduação 0 
 

O cadastro da situação vacinal dos membros da nossa comunidade está em fase 

de finalização. Entre os servidores técnico-administrativos, temos 100% do cadastro 

executado e validado. Entre os docentes, houve apenas uma solicitação de dispensa 

médica para vacinação, que se encontra em análise nos órgãos centrais, e quatro 

cadastros em análise na unidade. Todos os outros docentes estão com o cadastro 

realizado e validado. Grande parte dos discentes de graduação e pós-graduação está 

com o cadastro realizado e validado. No entanto, na graduação, temos 88 alunos que 

ainda não cadastraram os comprovantes, os quais estão sendo cuidados pela Comissão 

de Graduação. Na pós-graduação, temos 265 alunos que ainda não cadastraram os 

comprovantes. Nesse caso, como grande parte das aulas está acontecendo de forma 

remota, o cadastro iniciou-se tardiamente e há tempo hábil para conclusão do processo 

até o retorno presencial de todos os alunos.  
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Categoria Total Concluído  Em elaboração 
ou análise 

Não 
apresentado 

Técnico-Administrativos  177 177 0 0 

Docentes 273 268 5 0 

Discentes de graduação  4449 4076 285 88 

Discentes de pós-graduação 916 604 47 265 
 

Em continuidade ao monitoramento do retorno, elaboramos um formulário 

eletrônico para a comunidade informar questões relacionadas à infraestrutura, 

alimentação, saúde e outros. O acesso ao formulário pode ser realizado por meio de 

leitura de QR code, sinalizado em cartazes distribuídos na unidade ou por link divulgado 

na página do retorno seguro no website da EACH (http://www5.each.usp.br/destaques-

principais/informacoes-da-each-usp-sobre-o-retorno-seguro-as-aulas/). No formulário, 

dentro de cada tópico disponível, é possível informar qual o problema e em que local foi 

identificado. Diante dessa informação, o setor responsável será comunicado para a 

tomada de providências, o que trará agilidade nas ações e contribuirá para o 

monitoramento. Reforçamos que o formulário tem o propósito exclusivo de atender as 

demandas relacionadas ao retorno presencial. 

Aproveitamos a mensagem para lembrar que o uso de máscara é obrigatório nos 

espaços fechados, conforme amplo comunicado do Reitor sobre as recomendações da 

Comissão Assessora de Saúde realizado em 20/03/2022 e reforçado em 18/04/2022 por 

mensagem eletrônica. Pedimos atenção ao uso correto das máscaras, cobrindo o nariz 

e a boca. Além disso, informamos que o descarte das máscaras deve ser feito nos lixos 

dos banheiros.  

Pedimos a colaboração de todas e todos para terem em mãos a Carteira de 

Identificação USP quando chegarem no Campus da EACH. Isso facilita o trabalho dos 

nossos vigilantes e otimiza o acesso. 

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

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

as ações da EACH para o retorno seguro. 

 

Grupo de Trabalho 
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. 
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