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Nota de esclarecimento do Departamento de Filosofia quanto ao retorno às aulas presenciais

O Colegiado do Departamento de Filosofia da UNIFESP considerou impossível o retorno às aulas

presenciais no início do segundo semestre de 2021 pelas seguintes razões:

1. Motivos pedagógicos:

1.1. O semestre já foi totalmente planejado levando em consideração o modelo de atividades

domiciliares. As matrículas dos/as estudantes estão sendo recebidas com base nesse modelo.

1.2. A modificação após o planejamento e matrículas implicaria em uma ampla reestruturação de

todos os programas dos cursos, além de dificuldades técnicas com o ensalamento das disciplinas -

sendo que esta não foi uma questão pensada quando do oferecimento das UCs. Isto acarretaria

problemas quanto à disposição das salas, que seriam agravados ainda mais pelas questões de

segurança sanitária a serem consideradas para tanto.

1.3. Ainda no registro dos/as estudantes que se matricularam levando em consideração as UCs

oferecidas em ADE, o que implica em que as atividades poderiam ser cumpridas, caso necessário,

de forma assíncrona, salientamos que tal postura não poderá ser mantida caso se adote o regime

presencial. Muitos/as estão trabalhando ou envolvidos/as em outros afazeres por causa da

pandemia e não podem cursar de outra maneira. Além disso, outros/as estudantes deixaram de se

matricular, aguardando o retorno presencial, e, como a matrícula já ocorreu, estes/as se

encontrariam impedidos/as de rever sua possibilidade de aproveitamento do semestre.

2. Questões de segurança sanitária em decorrência dos cortes orçamentários:

2.1. Consideramos que a UNIFESP não dispõe de condições tanto em termos de prazo quanto de

disponibilidade de gastos suficientes para a necessária adequação do espaço físico do Campus

Guarulhos (incluindo eventuais obras e disponibilidade de pessoal) a fim de garantir a segurança

sanitária mínima (observando as medidas apontadas na Minuta de Resolução sobre o

Planejamento do Retorno Gradual: distanciamento; ventilação, limpeza e desinfecção) para o

retorno às aulas presenciais. Isso se deve em muito aos sucessivos cortes orçamentários que as
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Universidades Federais vêm sofrendo, o que impossibilita a adequação necessária do espaço

(conforme previsto no Art. 5º, item XI da RESOLUÇÃO Nº 205/2021 - Consu/Unifesp).

2.2. Outro fator significativo para a circulação estudantil no Campus diz respeito ao Restaurante

Universitário (RU). Com a incerteza de seu funcionamento, teríamos uma massa de estudantes

impossibilitados de permanecer nas dependências da Universidade, já que precisam de uma

alimentação equilibrada para se dedicarem aos estudos (conforme previsto no Art. 5º, item III da

RESOLUÇÃO Nº 205/2021 - Consu/Unifesp).

3. Questões de segurança sanitária – vacinação:

3.1. Conforme o governo estadual, brevemente teremos 40% da população do Estado de São

Paulo vacinada e isso garantiria a segurança sanitária. Este argumento é frágil e questionável. Em

virtude da localização do Campus e da diversidade de locais de moradia de nossa população

universitária, os/as estudantes se deslocam para o Campus Guarulhos através de transporte

coletivo, utilizando, por vezes, dois ou três coletivos diferentes, com baldeações em terminais

rodoviários. 60% da população geral não vacinada representa um risco sério neste caso.

3.2. Além disso, o contingente de estudantes do Campus Guarulhos é predominantemente muito

jovem. Assim sendo, não há como usar o argumento da parcela vacinada da população, uma vez

que esta é composta prioritariamente por idosos, pessoas de meia idade, portadores de

comorbidades e categorias profissionais específicas. Em relação à população jovem, o percentual

de imunização completa está longe de ser atingido e dificilmente chegaremos a um patamar

próximo ao aceitável ainda em 2021.

Apesar de estarmos plenamente conscientes da perda que as aulas não presenciais acarretam, tanto

em relação ao próprio conteúdo quanto em relação à vida estudantil no Campus, há que ressaltar

que no curso de Filosofia o conteúdo a ser cumprido necessariamente de modo prático é reduzido

e não há disciplinas de laboratório. Por isso, defendemos o retorno às aulas presenciais no

primeiro semestre de 2022 (caso a situação da pandemia se estabilize em um patamar seguro), em
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nome da segurança sanitária, e solicitamos às instâncias cabíveis a consideração dos aspectos

supracitados.

Guarulhos, 12 de agosto de 2021.

Departamento de Filosofia

Representação Discente do Departamento de Filosofia

*nota aprovada na reunião extraordinária do Colegiado do Departamento de Filosofia da UNIFESP

em 12 de agosto de 2021.

Estrada do Caminho Velho, 333 – Jardim Nova Cidade - Guarulhos – São Paulo – CEP: 07252-312
Telefone:  11-5576-4848 Voip 6062/   site: www.humanas.unifesp.br


