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Proposta de Plano Sanitário e Educacional 
(Para constar na Pauta Unificada 2021) 

 
O Fórum das Seis propõe inserir na Pauta de Reivindicações unificada de 2021 um item sobre a pandemia, 

envolvendo reivindicações para a segurança da comunidade.  

A proposta de texto para essa parte da pauta acompanha esse boletim como anexo. 

 

Argumentação 
“Sejamos claros, em nenhum momento a Covid-19 assolou o Brasil como agora. Crescem as internações e 

mortes. Disseminam-se variantes virais, provavelmente mais transmissíveis e talvez causando doença mais grave. Pior: é 

possível que essas variantes escapem à imunidade conferida pelas vacinas”, diz artigo de profissionais da área sanitária. 

(Folha de S. Paulo, 23/02/2021, p. A3 – Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2021/02/em-nenhum-

momento-a-pandemia-assolou-o-brasil-como-agora.shtml). 

 

A advertência é grave, e não se trata de retórica terrorista, mas sim de alertar para o fato de que é necessário levar 

em consideração a experiência interna e também de outros países vivenciada desde o início de 2020, com relação à 

pandemia ocasionada pelo novo coronavírus. É preciso chamar a atenção da sociedade, em especial das forças políticas 

que governam o país em todas as esferas administrativas – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – pois elas têm 

a responsabilidade de tomar as iniciativas adequadas para interromper o avanço da Covid-19 e, se isso não for possível, 

para amenizar as decorrências de sua progressão. 

Mais do que nunca, é hora de reforçar a luta para que todas as pessoas sejam vacinadas, mas ao mesmo tempo é 

preciso continuar contribuindo para que a população respeite as diretrizes sanitárias emanadas pelo poder público e 

instituições de saúde. É imperioso não participar e não promover aglomerações, manter os protocolos de incumbência 

individual, lavar as mãos com frequência, desinfetar objetos de uso coletivo e, principalmente, fazer do uso correto da 

máscara um hábito por ora perene. O eventual sacrifício que isso possa significar tem o mais nobre dos objetivos, que é 

a preservação da saúde e da vida de cada um(a) e de toda(o)s! 

 As instituições nas quais trabalhamos, universidades estaduais, Centro Paula Souza, escolas de aplicação, 

laboratórios, museus, espaços culturais, entre outras, por óbvio são locais onde se aglomeram pessoas – e cujo ideal, em 

condições normais, seria de acolher ainda um maior número. Porém, enquanto estivermos submetida(o)s às restrições de 

contato físico exigidas pelos riscos da pandemia de Covid-19, é preciso manter presencialmente somente as atividades 

indispensáveis que necessitam deste formato, e dar continuidade em condições remotas àquelas que permitem seguir 

minimamente desta forma, incluindo o ensino remoto emergencial (ERE). Estes mesmos cuidados devem ser tomados com 

relação às atividades da(o)s trabalhadora(e)s terceirizada(o)s que prestam serviços nestas mesmas instituições. 

Contudo, enquanto instituições públicas, estas também têm o dever de atuar de forma preventiva, planejando o 

futuro próximo, apesar de hoje ainda não ser possível definir com precisão sua temporalidade. O importante é que as 

instituições públicas educacionais trabalhem preventivamente, antecipando as consequências que serão advindas das 

ações emergenciais, assim como das inações evitáveis no enfrentamento da pandemia. Para tanto, é indispensável que 

elaborem plano educacional que permita executar, com a devida segurança sanitária e com a maior justiça social possível, 

o reforço das atividades virtuais realizadas para a recuperação da(o)s estudantes e das pessoas que não acompanharam ou 

realizaram, por diversas razões, as atividades de ERE, ou outras, tais como as atividades de estágio, atividades culturais, 

pesquisas acadêmicas, trabalhos de fim de curso etc., ao longo do período de pandemia. 

Não se tem conhecimento de instituições públicas educacionais que tenham tomado a iniciativa de elaborar 

democraticamente um “Plano Sanitário e Educacional”. Os raros planejamentos foram concebidos por algumas 

instituições de modo parcial, como por exemplo, planos de teor sanitário construídos pela escolha de algumas diretrizes 

básicas que contemplem o objetivo preventivo.  

Isso posto, elencamos a seguir um conjunto de diretrizes – passível de ser aperfeiçoado – cujo objetivo é nos 

subsidiar na tarefa de enfrentamento das questões que estarão presentes na volta das atividades presenciais no futuro 

próximo. Neste momento, é razoável supor que, mesmo quando a imunização contra a Covid-19 for efetivamente 

concluída para toda a população o retorno presencial não deverá ocorrer sem os cuidados e hábitos de higienização 

introduzidos durante e devido à pandemia. Logo, ao menos por um determinado período de tempo – hoje difícil de prever 

– não será possível o “retorno ao normal” de antes da pandemia. Por isso, vale dizer que as diretrizes listadas a seguir 

poderão contribuir muito no esforço dirigido para que cada instituição, na qual trabalhamos, elabore democraticamente o 

seu próprio “Plano Sanitário e Educacional”. 
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Encaminhamentos 
 

1. Reivindicar que a administração de cada instituição construa democraticamente um “plano sanitário e educacional”, 

com a participação dos segmentos de suas comunidades acadêmicas – docentes, estudantes, funcionária(o)s técnica(o)-

administrativa(o)s e terceirizada(o)s – contendo diretrizes relativas às condições: 

- de vacinação ampla para toda a comunidade, incluindo servidora(e)s terceirizada(o)s, sem quaisquer privilégios, 

conforme o Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde; 

- de adequadas condições de salubridade para as pessoas que estão em atividade presencial, como o pessoal da área de 

saúde e de laboratórios e outras pessoas cuja essência laboral não permite a possibilidade do recurso ao trabalho de modo 

remoto, inclusive para o pessoal terceirizado; 

- de realização do ensino remoto emergencial (ERE), enquanto a pandemia assim o demandar, com a disponibilização de 

equipamentos e suporte adequados (e consideradas as especificidades de cada local e de cada área de conhecimento) para 

docentes, funcionária(o)s e estudantes; 

- de implementação de atividades e estratégias de recuperação adequadas para toda(o)s estudantes, especialmente para 

aquela(e)s que não puderam ou tiveram dificuldades para acompanhar o ERE adotado durante a pandemia; 

- de manutenção do ERE – apenas e tão somente – enquanto durarem as condições sanitárias impostas pela pandemia; 

- de acesso à Internet e às ferramentas digitais necessárias para estudantes cuja situação pessoal não lhes permite tal 

prerrogativa; 

- de adequação progressiva da infraestrutura física (prédios, laboratórios, bibliotecas e demais espaços, de modo a 

resguardar o distanciamento físico previsto em protocolo sanitário) e de pessoal, em preparação ao retorno das atividades 

presenciais, quando o estágio da pandemia assim o permitir; 

- de adequação das moradias estudantis no que se refere às instalações físicas propícias à necessária higienização e não 

aglomeração da(o)s estudantes, além das condições de segurança alimentar dentro dos campi; 

- de fornecimento de EPIs à comunidade trabalhadora e estudantil que frequenta as instalações da instituição, assim como 

para as moradias estudantis, tais como máscaras adequadas, agentes sanitizantes e marcação de fronteiras para 

distanciamento físico; 

- de retomada da regularidade de reposição/complementação de pessoal, docente e técnica(o)-administrativa(o), por meio 

de concurso público de efetivação, de modo a enfrentar a situação de distanciamento físico nas salas de aula e outras 

dependências, que passará a ser necessário no período pós-pandemia; 

- de avaliação e progressão na carreira que considerem as dificuldades das mais diversas ordens vivenciadas pelas 

mulheres servidoras, em especial aquelas com filha(o)s em idade escolar ou responsáveis pelo cuidado de outras pessoas 

[idosa(o)s, pessoas com deficiência etc.]. O mesmo tratamento deve ser oferecido às mulheres estudantes; 

- de busca de recuperação da saúde mental daquela(e)s que tiveram suas condições de enfrentamento da vida afetadas 

pelas condições de isolamento e trabalho exaustivo durante a pandemia de Covid-19. 

 

2. Exortar a instituição a adotar as melhores e mais seguras condições de trabalho e estudo durante o período de risco de 

contaminação pelo novo coronavírus, com o estabelecimento de protocolos de rastreamento de contágio e estatísticas 

públicas da situação atual da comunidade ligada à instituição – número de falecimentos e de pessoas contaminadas, uma 

vez que esses dados são fundamentais para  

subsidiar a implementação de políticas sanitárias. E, além disso, que adotem o protocolo TRIS (Teste, Rastreamento e 

Isolamento com Suporte). 

 

3. Recomendar à instituição educacional e à sua comunidade que conheçam o documento “Condições para a reabertura 

da Rede Escolar no Município de Ribeirão Preto no contexto da pandemia de Covid-19”, elaborado pelos docentes Prof. 

Dr. Dalton de Souza Amorim, Prof. Dr. Domingos Alves e pela Dra. Adriana Santos Moreno, e verifiquem a oportunidade 

de utilizar em âmbito local a metodologia adotada por esses profissionais, com vistas à definição de critérios técnicos que 

condicionem a volta a atividades presenciais, quando as condições do atual estágio da pandemia assim o permitirem. 

(Disponível em: https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2020/10/Condicoes-para-reabertura-da-rede-escolar-

RP_24Set2020.pdf). 
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