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PLANO DE AÇÃO: PANDEMIA COVID-19

Mensagem da
Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária

A Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária (PRCEU) da USP esclarece a todos que a Reitoria da Universidade, apoiada pelo GT
USP COVID-19 – coordenado pelo professor Paulo Margarido (Superintendente do Hospital Universitário da USP) – está monitorando
permanentemente dados e fatos relacionados ao COVID-19, sendo que desde 12 de março são realizadas reuniões diárias para nortear
as ações a serem realizada no âmbito da USP.
Assim, a PRCEU está seguindo as orientações do Reitor, professor Vahan Agopyan, e, alinhada com as diretrizes oficiais, fará a devida
divulgação das decisões tomadas no que diz respeito às atividades de seus órgãos e centros de cultura (Osusp, Biblioteca Mindlin,
Centro Universitário Maria Antonia, Centro de Preservação Cultural – Casa de D. Yayá, Coralusp, Tusp, Cinusp, Engenho dos Erasmos,
Parque CienTec) e dos Programas USP – Comunidade (Nascente USP, USP e as Profissões, USP Diversidade, USP Legal, AproximaAção USP, USP 60+, Giro Cultural USP, Incubadora Tecnológica USP de Cooperativas Populares e USP Aproxima Escola), bem como
das comissões de cultura e extensão das Unidades da USP. Tais informações estão sendo concentradas no portal cultura.usp.br.
Ressaltamos que as informações oficiais a respeito do COVID-19 e a USP estão sendo divulgadas no site coronavirus.usp.br.
Profa. Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado
Pró-Reitora de Cultura e Extensão Universitária
Profa. Margarida Maria Krohling Kunsch
Pró-Reitora Adjunta de Cultura e Extensão Universitária

PLANO DE AÇÃO

●

Servidores com 60+ ou crianças menores de 10 anos sem escola: flexibilizar
teletrabalho (deverão estar integralmente à disposição e suprir demandas
quando necessário)

●

Outros casos que demandem ausência física: autodeclaração e teletrabalho

●

Apoio financeiro da PRCEU para Unidades: unidades podem optar por cancelar
os eventos e devolver o repasse ou adiar os eventos com justificativa na
prestação de contas

●

Reservas auditórios Camargo Guarnieri e Istvan Jancsó (BBM): cancelamentos
com devolução dos repasses

●

Dispensa de todos estagiários imediata até que haja reconvocação

●

Avisos e atualizações no site da PRCEU

PLANO DE AÇÃO

●

Simpósio: Mulheres, poder e sociedade

●

Eventos do Programa USP 60+ que aconteçam durante o período de restrições
(inicialmente até 30 de abril)

●

Feira USP e as Profissões - Interior (Lorena)

PLANO DE AÇÃO

●

Prazo de inscrição do Concurso de Redação 200 Anos de Independência do
Brasil - data será definida após o retorno das escolas e após verificar
possibilidades da FUVEST

●

Possibilidade em aberto para adiar o prazo de inscrição do Nascente 2020,
dependendo da duração das restrições (a ser avaliado conforme evolução)

●

Feira USP e as Profissões - Capital: transferida para primeira semana de
setembro

PLANO DE AÇÃO

●

Cursos de Extensão presenciais (exceto Residências) até 30 de abril
Possibilidade de oferecer atividades remotas com posterior adaptação no
Sistema Apolo
○ Acertar com Convênios as questões envolvidas nos cursos com convênios

●

Giro Cultural

●

Visitas monitoradas USP e as Profissões

●

Atividades de concentração de pessoas nos órgãos de cultura (Cinusp, Tusp,
Coralusp, Osusp, visitas a exposições)

PLANO DE AÇÃO

●

Reuniões das câmaras - priorizar teleconferências quando possível

●

Residências uni e multiprofissionais: seguir recomendações das
unidades/hospitais às quais estão ligados

●

Edital Santander: calendário mantido

●

Atividades da PRCEU que demandem presença física: cada Divisão estabelecer
seu sistema de escalonamento ou rodízio, se for o caso, entre os servidores
aptos a comparecer, evitando que todos estejam no mesmo horário ao mesmo
tempo.

