
 

 

Proposta de realização do ano letivo de 2020 - Plenária 28.04.2020 

Chefia do Departamento de Geografia e da Comissão de Graduação (COC) 

 

Prezados docentes, funcionários e alunos, 

 

Vivemos um período de completa excepcionalidade em função da pandemia da Covid-

19, com graves consequências para nosso cotidiano, assim como para todas as 

atividades presenciais em nossa Universidade. Neste contexto, a Chefia do 

Departamento e a Comissão de Graduação (COC) seguem tendo como parâmetros 

inegociáveis para sua ação quatro princípios fundamentais: 1. A garantia de segurança 

da saúde de nossa comunidade; 2. A manutenção da qualidade dos cursos e demais 

atividades ofertadas no DG (apesar do caráter excepcional da conjuntura); 3. O 

compromisso explícito de garantir que toda a comunidade tenha condições materiais 

para acessar eventuais formas alternativas de realização de atividades letivas e apoio, 

quando for o caso.  4. Diálogo colaborativo contínuo entre as três categorias.  

 

Reiterados esses princípios, e lembrando o quadro difícil que vivenciamos, a Chefia e a 

COC ponderam ainda que:  

 

1. A suspensão do semestre atual causaria um ônus muito maior para todos do que 

a busca de uma forma alternativa para o prosseguimento das atividades letivas. 

O principal ônus diz respeito à inviabilização das disciplinas regulares para os 

alunos que entrarão no Vestibular de 2021, dado o fato de que o Departamento 

estaria envolvido na oferta das aulas que deveriam ser ministradas neste 

primeiro semestre de 2020. A não realização do primeiro semestre de 2021 com 

os calouros, por sua vez, poderia estender os problemas desta conjuntura para 

além de 2021 (prejudicando eventualmente as entradas de alunos em outros 

anos subsequentes); o trancamento total do semestre não garante as vagas em 

disciplinas eletivas, pois os alunos ao se matricularem novamente entrariam nos 

critérios de prioridade.  



 

2. Algumas decisões de caráter acadêmico-administrativas (como a suspensão do 

semestre) não estão na alçada do Departamento de Geografia, mas aquelas 

diretamente ligadas à condução das disciplinas (cronogramas de realização, 

datas e formas de avaliação e presença) podem ser por nós decididas; 

3. Nas últimas semanas, identificamos um firme engajamento da maior parte de 

nossa comunidade (alunos, funcionários e docentes) em buscar formas 

alternativas de realização das atividades didáticas, com o menor prejuízo 

possível de seus conteúdos e/ou da participação discente; 

 

Feitas estas ponderações, a Chefia do Departamento e a Comissão de Graduação (COC) 

propõem a realização do primeiro semestre letivo de 2020 de forma híbrida, com as 

seguintes bases 

1. O atual semestre letivo se iniciaria no dia 01.06.2020, sendo o mês de maio 

utilizado para que toda a comunidade possa gradualmente se preparar para esta 

retomada; 

2. Neste período, serão formadas duas Comissões no âmbito de nosso 

Departamento, para planejar e viabilizar o ano letivo:  

a. Comissão de Apoio aos alunos: será composta pela Chefia do 

Departamento, COC, e representantes dos docentes, funcionários e 

alunos. Ela terá como principal missão identificar todos os/as alunos/as 

que até aqui não possuem condições operacionais para acompanhar 

sessões online e disponibilizar a eles/as estas condições, de forma a 

garantir que a totalidade do corpo discente possa participar das 

eventuais atividades online; esta Comissão terá um prazo a ser definido 

pela comissão para resolver os problemas de acesso que forem 

identificados; 

b. Comissão de Planejamento: será composta pela Chefia do 

Departamento, COC, representantes dos docentes, funcionários e 

alunos. Ela terá como principal função gerir o cronograma de retomada 

das aulas – online ou presenciais – propor estratégias pedagógicas gerais 

junto a CoC, pactuar junto a Comissão de Graduação e garantir a 



 

adequação legal para a realização destas estratégias junto as demais 

instâncias da Universidade (desde a Seção de Alunos, até a Congregação 

da FFLCH e a Pró-Reitoria de Graduação); 

3. Neste período de preparação (mês de maio), a Comissão de Planejamento se 

reunirá com todos os docentes que ministram disciplinas neste primeiro 

semestre para sugerir as seguintes formas de encaminhamento: 1. Planejamento 

e realização de disciplinas que tenham afinidades teóricas (ou operacionais) de 

forma conjunta, ou compartilhada; 2. Propor a oferta das disciplinas em 

módulos, permitindo alternância entre períodos de atividades remotas e 

atividades presenciais (pensando também na conveniência da alternância para 

garantir as condições de saúde de todos).  

4. Dada a autonomia e a flexibilidade que os docentes do Departamento têm para 

a realização das atividades “dentro de sala de aula”, a Comissão vai sugerir aos 

docentes que sejam praticadas formas híbridas de avaliação e a verificação da 

presença dos alunos, dada a sensibilidade necessária a este período de absoluta 

excepcionalidade que vivenciamos. As avaliações poderão ser tanto diluídas em 

atividades ao longo de todo dos próximos 2 semestres, assim como poderão ser 

concentradas mais próximas ao final do semestre 

5. Caso as condições epidemiológicas ainda não permitam a retomada das aulas 

presenciais no dia 01.06.2020, será definido pela Comissão de Planejamento, em 

conjunto com a Plenária e o Conselho de Departamento (em reunião a ser 

realizada na última semana de maio) um calendário de aulas online para que o 

semestre se inicie de forma não-presencial, garantindo ao mesmo tempo a 

qualidade dos cursos, assim como a saúde física da comunidade; 

6. A Chefia de Departamento e a Comissão de Graduação sugerem que as 

matrículas em disciplinas que envolvam atividades de laboratório presenciais 

sejam trancadas pelos alunos; as disciplinas que envolvem trabalhos de campo 

devem ser avaliadas caso a caso conjuntamente com os docentes. Os dois 

colegiados assumem ainda o compromisso de oferece-las a partir do primeiro 

semestre de 2021 (dando prioridade aos alunos que trancarem suas matrículas 

agora).  



 

 

O primeiro semestre letivo teria fim no final do mês de agosto de 2020, com uma 

semana de recesso (Semana da Pátria). O segundo semestre teria início no dia 

14.09.2020, com previsão de término em janeiro de 2021.  

 

Contamos com a compreensão e a solidariedade de todos/as, na esperança de que 

nosso convívio e o compromisso com o ensino de qualidade saiam ainda mais 

fortalecidos, depois de passarmos por este período tão difícil de nossa história.  

 

 

Atenciosamente,  

 

 

Chefia do Departamento de Geografia – FFLCH/USP 
Comissão de Graduação 

 

 

 

 


