
PERGUNTAS MAIS FREQUENTES 

Acesso ao campus 

1. Haverá mudanças nos horários de abertura e fechamento dos portões dos 
campi? 

Por causa do avanço da pandemia do coronavírus e das medidas adotadas pelas 
autoridades sanitárias, o acesso a todos os campi da USP está sendo restrito às 
pessoas autorizadas e controlado nas portarias. 

Restaurantes 

2. Os restaurantes universitários estão funcionando? 

Os restaurantes dos campi de São Paulo, Ribeirão Preto, São Carlos, Bauru, 
Piracicaba e Pirassununga estão servindo refeições apenas à comunidade que 
ainda permanece nos campi, entregues em marmitex. 

Graduação 

3. Com a suspensão das aulas presenciais, o calendário acadêmico de 2020 
sofrerá alterações? 

A Pró-Reitoria de Graduação informa que o calendário será revisto posteriormente. 

4. Há previsão para o retorno das aulas presenciais? 

Ainda não há previsão. Nesse período, as aulas presenciais de graduação e de 
pós-graduação estão sendo substituídas por atividades a distância.  

Hospital Universitário 

5. Tenho uma consulta agendada para os próximos dias no Hospital 
Universitário. Devo comparecer ou será cancelada? 

As consultas de rotina estão sendo canceladas e serão remarcadas oportunamente. 
Tal atitude visa mobilizar o efetivo médico para a crise, bem como não expor 
pacientes ao risco por frequentar o ambiente hospitalar. 

Pós-Graduação 

6. Sou aluno de pós-graduação e minha banca de Mestrado/Doutorado está 
agendada para os próximos dias. Qual é o procedimento para solicitar a 
prorrogação/adiamento da banca?  



A Pró-Reitoria de Pós-Graduação esclarece que tais informações devem ser obtidas 
junto ao coordenador de Pós-Graduação ou ao presidente da Comissão de 
Pós-Graduação de cada Unidade. 

Recursos Humanos 

7. Quem decide que servidores devem permanecer em casa? 

Em conformidade com o decreto estadual que determina quarentena a partir do dia 
24 de março, a Universidade restringiu o trabalho presencial de servidores apenas 
aos que atuam nas áreas de saúde, segurança e em algumas atividades que não 
podem ser paralisadas, como as relacionadas ao apoio estudantil e pesquisas 
ligadas ao combate à pandemia. 

Os dirigentes devem enviar ao Departamento de Recursos Humanos (DRH) uma 
lista de funcionários liberados para trabalhar presencialmente nas dependências da 
Universidade. 

8.  Quem deve permanecer em casa, exercendo suas atividades a distância 
(teletrabalho)? 

Todos os servidores que não atuam nas áreas que não podem ser paralisadas e 
que também não foram convocados por seus superiores para trabalhar 
presencialmente devem realizar suas atividades em casa (teletrabalho). 

9.. Como será feito o controle de frequência dos servidores que permanecerão 
trabalhando em casa? 

Para os servidores que permanecerem em teletrabalho, a Chefia deverá utilizar a 
justificativa no sistema Ifponto, “Permanência em domicílio – Lei 13.979/2020”, 
preenchendo o campo “Observação” com o tipo de ausência correspondente e 
abonando-a. 

Não haverá registro de horas positivas ou negativas, durante o período em que 
permanecer em seu domicílio. 

10. Haverá descontos dos dias em que o servidor permanecerá em casa? 

Durante este período de excepcionalidade não haverá prejuízos salariais e de 
benefícios (vale-refeição e vale-alimentação). 

 Viagens internacionais 

11. Como a Universidade está orientando os estudantes e os docentes que estão 
em intercâmbio no exterior? 



Os alunos e os docentes que se encontram no exterior com bolsas dos editais da 
Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional (Aucani) poderão 
retornar ao país sem necessidade de devolução integral dos valores. Aqueles que já 
adquiriram as passagens aéreas e seguros deverão cancelar ou postergar a 
viagem.  

 12. Para os alunos aprovados nos editais da Aucani para intercâmbios mas que 
ainda não viajaram, como fica a situação? Perdem a vaga ou a bolsa? 

Todas as viagens acadêmicas ao exterior de estudantes, professores, 
pós-doutorandos e funcionários estão suspensas.  

13. Os processos de bolsas de estudo e intercâmbios no exterior serão 
interrompidos? Qual a previsão da universidade para que a situação se normalize? 

Não há ainda uma previsão para a normalização da situação. Desde o começo da 
propagação do novo coronavírus, a USP vem acompanhando seu desenvolvimento 
e tomando as medidas preventivas devidas, sempre seguindo as recomendações 
das autoridades sanitárias e da Organização Mundial da Saúde (OMS). 

14. Os funcionários, alunos e docentes que voltam do exterior devem cumprir o 
período de quarentena? 

Membros da comunidade universitária, com menos de 60 anos, que retornem do 
exterior deverão cumprir o período de 14 dias de quarentena antes de retomar suas 
atividades na USP. 

15. As viagens domésticas também estão suspensas? 

As viagens domésticas devem ser realizadas quando estritamente necessárias e 
não para participação em bancas ou congressos. Recomenda-se o uso de 
videoconferência para reuniões e bancas. 

 
 

 

 


