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COMUNICADO DA DIRETORIA FAUUSP Nº 16/2020 

 

 
Prezados membros da FAUUSP, 
 
 
Informo-lhes que hoje aconteceu reunião virtual dos dirigentes da USP. Na ocasião, 
destaco informes realizados pelo Prof. Dr. Esper Georges Kallás (docente titular da 
FMUSP, infectologista e coordenador do GT-USP COVID-19), o qual apresentou 
informações sobre a evolução da pandemia COVID-19, e pelo Prof. Dr. Luiz Gustavo 
Nussio (coordenador da Administração Geral - CODAGE), com informações 
preliminares sobre a situação orçamentária da USP. 
 
O Reitor Prof. Dr. Vahan Agopyan reiterou que a USP (assim como a UNICAMP e a 
UNESP) é uma universidade de pesquisa e que o sistema universitário público de São 
Paulo possui uma universidade responsável pelo EAD, a UNIVESP. Neste sentido, 
como universidade de pesquisa responsável pela formação de quadros 
especializados, a USP é uma instituição de formação presencial, que pode utilizar 
ferramentas de EAD para melhorar seu ensino e suas atividades. Assim, é nesta 
perspectiva que as várias estratégias implementadas neste momento excepcional 
devem ser entendidas.  
 
Comunico-lhes sobre alguns pontos debatidos na reunião, abaixo elencados: 
 
1) Não há previsão de data para retorno parcial ou total das atividades, pois o cenário 

do desenvolvimento da pandemia permanece instável e mapeado por incertezas; 
 
2) A situação do sistema público de saúde é preocupante, mas acreditam que com 

a manutenção e ampliação do isolamento social não ocorra colapso; 
 
3) O Prof. Dr. Esper Georges Kallás enfatizou a importância das medidas 

relacionadas a distanciamento social e higiene, sobretudo à lavagem das mãos 
com sabonete líquido. Afirmou que na possibilidade de retorno, estes dois pontos 
são essenciais e devem ser garantidos a todos; 

 
4) O uso de máscaras constitui medida de segurança a ser adotada por todos; 
 
5) Houve queda na arrecadação orçamentária; contudo, o quadro está sendo 

discutido e acompanhado pelo CRUESP, de modo que dados precisos serão 
divulgados pela CODAGE nos próximos dias. Os salários foram normalmente 
pagos, assim como demais benefícios. 
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Medidas concretas anunciadas: 
 
 Edital de progressão horizontal na carreira docente será divulgado dia 11 de maio; 
 
 Os modens para alunos de graduação serão distribuídos a partir de levantamento 

realizado pela PRG. Na FAU, 18 (dezoito) alunos serão beneficiados com o 
recebimento do equipamento; 

 
 Foram ampliados em R$10 milhões os recursos para permanência estudantil 

(destaque-se que em 2017 a USP alocava R$11,5 milhões nesta rubrica; com o 
aporte realizado serão R$ 52 milhões em 2020); 

 
 Solicita-se ampla divulgação do programa USPVIDA. 
 

São Paulo, 05 de maio de 2020. 

 

 


