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Prezada comunidade EACHiana, 

 

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

compartilha o 2º boletim do retorno seguro em nossa Escola, com informações sobre o segundo 

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

confirmados de COVID-19 nos primeiro e segundo meses de atividades. Comparado ao primeiro 

mês de atividades, houve aumento de casos positivos nas categorias docente e discente de 

graduação, redução nos técnico-administrativos e novamente nenhum caso nos alunos de pós-

graduação. Os dados foram fornecidos pelos setores responsáveis. 

 

Categoria Casos confirmados 10 mês 
14/03 a 14/04 

Casos confirmados 20 mês 
15/04 a 14/05 

Técnico-Administrativos  3 2 

Docentes 0 14 

Discentes de graduação  14 69 

Discentes de pós-graduação 0 0 

 

No segundo mês, implementamos o monitoramento do retorno por meio de formulário 

eletrônico, com informações sobre questões relacionadas à infraestrutura, alimentação, saúde e 

outros. Um resumo dos dados mostra que a comunidade utilizou a ferramenta, pois foram 

enviadas 40 respostas para o GT retorno seguro EACH-USP. Entre as questões abordadas, tivemos 

16 relacionadas à infraestrutura, 15 referentes à saúde e 9 referentes à alimentação. Todos os 

problemas identificados pela comunidade no formulário foram encaminhados para os setores 

responsáveis, para que as providências fossem tomadas. 

 



O e-mail retornoseguro-each@usp.br foi bastante acionado durante o segundo mês. 

Foram enviadas 84 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; dúvidas gerais sobre procedimentos; pedidos para o retorno 

temporário às atividades acadêmicas remotas. O e-mail tem sido um importante canal de 

comunicação e fundamental para o monitoramento do retorno.  

O GT retorno seguro EACH-USP reforça que todas as atividades acadêmicas na graduação 

devem ser realizadas presencialmente. Atividades remotas 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. Reiteramos que o afastamento de pessoas que tiveram contato 

com quem testou positivo para COVID-19 será concedido somente na presença de ao menos dois 

sintomas de COVID-19.  

Daremos continuidade às ações do GT retorno seguro EACH-USP no próximo mês, sempre 

alinhadas às orientações da Reitoria da USP. 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 os canais de apoio que continuam abertos à comunidade: nau-each@usp.br; 

coseas-each@usp.br; tutoria-each@usp.br; psiu-each@usp.br. 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. 
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