
    

 
Descritivo em resposta ao Ofício Conjunto ADUNESP/SINTUNESP 

Carta Aberta à Reitoria 
 
1 – O número de ocorrências (contágios e casos fatais) de Covid-19 na comunidade 
unespiana por unidade e segmento da universidade, incluindo trabalhadores 
terceirizados 
Considerando-se que cabe à Unesp garantir a proteção ao direito de anonimato dos 
servidores técnicos, servidores docentes e discentes em relação às ocorrências de 
saúde/doença, sem prejuízo de medidas de prevenção do contágio pelo novo 
coronavírus, além do cumprimento de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – Lei nº 
13.709 de 14 de agosto de 2018, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, 
inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de 
privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, esclarecemos 
que os dados sofreram agrupamento que viabilizasse o atendimento dos preceitos éticos, 
sigilo profissional e o cumprimento da legislação vigente. 
 
Com relação aos óbitos, foram informados 24 óbitos ao Comitê Unesp Covid-19, 
distribuídos da seguinte forma: 
 

• Servidores docentes: 14 
• Servidores técnicos: 8 
• Estudantes: 2 

 
Com relação aos casos confirmados de Covid-19 entre servidores técnicos e servidores 
docentes, notificados via SisRH (consulta realizada em 08/06/2021), temos a seguinte 
distribuição: 
 

Unidade Total 
Campus de Araçatuba - FMVA 10 
Campus de Araçatuba - FOA 10 
Campus de Araraquara - FCF 3 
Campus de Araraquara - FCLAr 3 
Campus de Araraquara - FOAr 6 
Campus de Araraquara - IQAr 1 
Campus de Assis - FCLAs 8 
Campus de Bauru-AGBa 0 
Campus de Bauru - FAAC 2 
Campus de Bauru - FC 2 
Campus de Bauru-FEB 0 
Campus de Botucatu - AGBo 7 
Campus de Botucatu - FCA 4 
Campus de Botucatu - FMB 11 
Campus de Botucatu - FMVZ 9 
Campus de Botucatu - IBB 2 



    

 
Campus de Dracena - FCAT 6 
Campus de Franca - FCHS 11 
Campus de Guaratinguetá - FEG 4 
Campus de Ilha Solteira - FEIS 16 
Campus de Itapeva-CEI 0 
Campus de Jaboticabal - FCAV 21 
Campus de Marília - FFC 4 
Campus de Ourinhos - CEO 1 
Campus de Presidente Prudente - FCT 3 
Campus de Registro - CERe 2 
Campus de Rio Claro-IB 0 
Campus de Rio Claro - IGCE 7 
Campus de Rosana-CERo 0 
Campus de São João da Boa Vista - CESJBV 2 
Campus de São José do Rio Preto - Ibilce 9 
Campus de São José dos Campos - ICT 3 
Campus de São Paulo - IA 2 
Campus de Sorocaba - ICTS 7 
Campus de Tupã - FCE 1 
Campus do Litoral Paulista-IB/CLP 0 
Reitoria - RUNESP 11 

 
 
 

UNESP - COVID-19 nos municípios sede e unidades universitárias, segundo número absoluto de 
casos e taxa por 100 mil pessoas, desde o início da pandemia até 8 de junho de 2021   

                  

Município População Casos 
Casos 
por 100 
mil hab. 

  Unidade Nº de 
Servidores Casos 

Casos 
por 100 
mil serv. 

Araçatuba 198.129 23.673 11.948   C.Araçatuba-
FMV 115 10 8.696 

          C.Araçatuba-FO 224 10 4.464 

Araraquara 238.339 18.837 7.903   C.Araraquara-
FCF 164 3 1.829 

          C.Araraquara-
FCL 257 3 1.167 

          C.Araraquara-
FO 202 6 2.970 

          C.Araraquara-IQ 176 1 568 
Assis 105.087 9.507 9.047   C.Assis-FCL 270 8 2.963 
Bauru 379.297 40.514 10.681   C.Bauru-AG 126 0 0 
          C.Bauru-FAAC 157 2 1.274 
          C.Bauru-FC 279 2 717 



    

 
          C.Bauru-FE 197 0 0 
Botucatu 148.130 12.357 8.342   C.Botucatu-AG 94 7 7.447 
          C.Botucatu-FCA 269 4 1.487 
          C.Botucatu-FM 956 11 1.151 

          C.Botucatu-
FMVZ 232 9 3.879 

          C.Botucatu-IB 283 2 707 

Dracena 47.043 4.650 9.885   C.Dracena-
FCAT 87 6 6.897 

Franca 355.901 27.739 7.794   C.Franca-FCHS 191 11 5.759 

Guaratinguetá 122.505 7.364 6.011   C.Guaratinguetá-
FE 319 4 1.254 

Ilha Solteira 26.788 2.161 8.067   C.Ilha Solteira-
FE 442 16 3.620 

Itapeva 94.804 6.326 6.673   C EXP Itapeva 71 0 0 

Jaboticabal 77.652 2.014 2.594   C.Jaboticabal-
FCAV 565 21 3.717 

LP - São 
Vicente 368.355 16.231 4.406   C.Lit Paulista-IB 64 0 0 

Marilia 240.590 23.242 9.660   C.Marília-FFC 290 4 1.379 
Ourinhos 112.003 10.981 9.804   C EXP Ourinhos 46 1 2.174 
Presidente 
Prudente 230.371 23.347 10.135   C.Pres. 

Prudente-FCT 336 3 893 

Registro 56.393 5.594 9.920   C EXP Registro 86 2 2.326 
Rio Claro 208.008 10.645 5.118   C.Rio Claro-IB 216 0 0 

          C.Rio Claro-
IGCE 251 7 2.789 

Rosana 16.281 1.062 6.523   C EXP Rosana 66 0 0 
S João da Boa 
Vista 91.771 6.559 7.147   C EXP S J da 

Boa Vista 34 2 5.882 

S. José dos 
Campos 729.737 75.428 10.336   C.S.J.Campos-

ICT 208 3 1.442 

S José do Rio 
Preto 464.983 75.617 16.262   C.S.J.R.Preto-

IBILCE 358 9 2.514 

São Paulo 12.325.232 801.298 6.501   C.São Paulo-IA 114 2 1.754 
          REITORIA 339 11 3.245 
Sorocaba 687.357 56.790 8.262   C.Sorocaba-ICT 86 7 8.140 
Tupã 65.570 5.188 7.912   C.Tupã-FCE 86 1 1.163 
                  
Estado de São 
Paulo 44.639.899 3.378.256 7.559   Total Geral 8256 188 2.277 

                  
Fontes: SisRH - Unesp; Secretaria de Estado da Saúde/ SP - Centro de Vigilância Epidemiológica 

 
 



    

 
2 – O número de pessoas no grupo de risco em atividade por 
segmento/unidade/moradia da Unesp 
Considerando-se que cabe à Unesp garantir a proteção ao direito de anonimato dos 
servidores técnicos, servidores docentes e discentes em relação às ocorrências de 
saúde/doença, sem prejuízo de medidas de prevenção do contágio pelo novo 
coronavírus, além do cumprimento de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – Lei nº 
13.709 de 14 de agosto de 2018, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, 
inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de 
privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, esclarecemos 
que os dados sofreram agrupamento que viabilizasse o atendimento dos preceitos éticos, 
sigilo profissional e o cumprimento da legislação vigente. 
 
Segundo dados de notificação espontânea pelos servidores técnicos e servidores 
docentes da Unesp via SisRH, segue a descrição do quantitativo de trabalhadores com 
condições de vulnerabilidade às formas graves de Covid-19 na Unesp, em atividade 
remota ou presencial, caso tenha havido livre manifestação de concordância por parte do 
trabalhador: 
 

Unidade Total 
Campus de Araçatuba - FMVA 19 
Campus de Araçatuba - FOA 32 
Campus de Araraquara - FCF 17 
Campus de Araraquara - FCLAr 65 
Campus de Araraquara - FOAr 26 
Campus de Araraquara - IQAr 16 
Campus de Assis - FCLAs 7 
Campus de Bauru - AGBa 13 
Campus de Bauru - FAAC 3 
Campus de Bauru - FC 17 
Campus de Bauru - FEB 75 
Campus de Botucatu - AGBo 45 
Campus de Botucatu - FCA 36 
Campus de Botucatu - FMB 22 
Campus de Botucatu - FMVZ 16 
Campus de Botucatu - IBB 49 
Campus de Dracena - FCAT 3 
Campus de Franca - FCHS 30 
Campus de Guaratinguetá - FEG 22 
Campus de Ilha Solteira - FEIS 90 
Campus de Itapeva - CEI 6 
Campus de Jaboticabal - FCAV 73 
Campus de Marília - FFC 59 
Campus de Ourinhos - CEO 1 
Campus de Presidente Prudente - FCT 98 



    

 

a 

Campus de Registro - CERe 23 
Campus de Rio Claro - IB 47 
Campus de Rio Claro - IGCE 46 
Campus de Rosana - CERo 16 
Campus de São João da Boa Vista - CESJBV 3 
Campus de São José do Rio Preto - Ibilce 129 
Campus de São José dos Campos - ICT 55 
Campus de São Paulo - IA 5 
Campus de Sorocaba - ICTS 4 
Campus de Tupã - FCE 6 
Campus do Litoral Paulista-IB/CLP 0 
Reitoria - RUNESP 57 

 
3 – Quantitativo de desistências, trancamentos, aprovações e reprovações por 
disciplina-curso-unidade que ocorreram durante o semestre/ano de ensino remoto 
emergencial. 
Panorama do Ensino de Graduação da Unesp: Estudo Preliminar (período: 2018 a 
2020) 
 
Fonte: Pró-reitoria de Graduação, dados extraídos do SISGRAD em 03/05/2021 
 
Quadro resumo com o quantitativo de registros de alunos nas turmas/disciplinas por 
semestre: 
 
 

Ano/Semestre 
 

Turmas/Disciplinas 
Ofertadas 

 
Matriculados - M 

 

 
Trancados - T 

 

 
Cancelamentos - C 

 

Cursaram(ando) 
[M-T-C] 

 
Aprovados 

 

Reprovados 
Frequencia 

Reprovados 
Nota 

Reprovados 
Frequencia E Not 

2018/1 9.513 276.661 3.612 27.720 245.329 219.913 285 14.747 10.326 
2018/2 7.325 210.441 3.540 14.418 192.483 172.209 326 10.607 9.271 
2019/1 9.263 273.108 3.623 28.837 240.648 215.324 408 14.481 10.338 
2019/2 6.857 204.681 3.646 13.251 187.784 168.049 341 10.332 8.977 
2020/1 8.914 270.119 9.664 32.873 227.582 189.371 174 6.499 6.796 
2020/2 6.588 206.136 7.621 12.665 185.850 154.586 245 5.641 4.424 
          

Total Geral 48.460 1.441.146 31.706 129.764 1.279.676 1.119.452 1.779 62.307 50.132 

 
Conceitos Básicos 
 
Vínculos acadêmicos 
 
- Matriculados: Registro de matrícula turma/disciplina efetuado no histórico 
escolar do aluno; 

- Trancados: Alunos que efetuaram matrícula na disciplina e que podem ter 
frequentado a disciplina por um período e depois formalizaram o trancamento na 
mesma; 
- Cancelamentos: Alunos que efetuaram matrícula na disciplina e na sequência 
solicitaram o cancelamento da matrícula na mesma, devido à possíveis 
adequações de matrícula, registros de aproveitamento de estudos, suspensão de 
matrícula e outros; 

Situação/rendimento acadêmico: 
- Cursaram/cursando: Alunos que efetuaram a matrícula e que cursaram até 
final ou estão cursando a disciplina; 



    

 
- Aprovados: Alunos que efetuaram a matrícula, cursaram até o final e foram 
aprovados na disciplina; 

- Reprovados Frequência: Alunos que efetuaram a matrícula, cursaram até o 
final e foram reprovados somente por frequência; 
- Reprovados Nota: Alunos que efetuaram a matrícula, cursaram até o final e 
foram reprovados somente por nota; 
- Reprovados Frequência e Nota: Alunos que efetuaram a matrícula, cursaram 
até o final e foram reprovados por frequência e nota; 

 
Metodologia: 
Metodologia utilizada nos Gráficos de 1 a 7: Foram utilizadas todas 
ocorrências de reprovações, trancamentos e cancelamentos registradas nos 
históricos escolares dos alunos, nas turmas das disciplinas oferecidas nos 1º e 2º 
semestres dos anos letivos de 2018 a 2020. Nos gráficos 3, 5 e 7 foi utilizada a 
área do curso em que o aluno está matriculado; 

 
Gráfico 1 - % Ocorrências dos alunos em disciplinas – Unesp (período: 2018-2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 1.1 - % Ocorrências dos alunos ingressantes em disciplinas – Unesp (período: 
2018-2020) 
Metodologia utilizada: Foram utilizadas todas ocorrências de reprovações, 
trancamentos e cancelamentos registradas nos históricos escolares dos alunos 
ingressantes por meio de vestibular, nas turmas das disciplinas oferecidas no 1º 
semestre dos anos letivos de 2018 a 2020. 



    

 

 
 
Gráfico 2 - % Reprovação em disciplinas – Unesp (período: 2018 – 2020) 

 

 
 

 
 
 
 
 



    

 
Gráfico 3 - % Reprovação em disciplinas por área – Unesp (período: 2018 – 2020) 

 

 
Gráfico 4 - % Trancamento de disciplinas – Unesp (período: 2018 – 2020) 
 

 
 
 



    

 
 
Gráfico 5 - % Trancamento de disciplinas por área – Unesp (período: 2018 – 2020) 

 

 
Gráfico 6 - % Cancelamento em disciplinas - Unesp (período: 2008-2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
Gráfico 7 - % Cancelamento em disciplinas por área de conhecimento – Unesp (período: 
2018 – 2020) 

 
4 – As políticas adicionais de permanência estudantil que foram/estão sendo 
implementadas durante a pandemia. 
Desde o mês de março de 2020, após o Conselho de Reitores das Universidades 
Estaduais Paulistas (CRUESP), a Reitoria da Unesp e o Comitê Unesp Covid-19 
divulgarem diretrizes atualizando recomendações visando conter o avanço da Covid-19 
na universidade e na sociedade, a Coordenadoria de Permanência Estudantil (Cope) 
recebeu consultas de várias Unidades, membros da Comissão Permanente de 
Permanência Estudantil (CPPE), assistentes sociais e estudantes sobre quais medidas 
seriam tomadas para enfrentar o cenário de pandemia. Além disso, a necessária decisão 
de suspensão de aulas neste contexto trouxe várias implicações para os estudantes, 
docentes e servidores, principalmente nas Unidades que possuem Restaurante 
Universitário (RU) e/ou Moradia Estudantil. Com a perspectiva de acolher, orientar e 
auxiliar os estudantes do Programa de Permanência Estudantil na pandemia, a Cope 
desenvolveu as seguintes ações: 
a) Após a suspensão das aulas na Unesp no dia 16/03/20 foi solicitado aos vice-diretores 
e diretores que analisassem as especificidades de sua Unidade para avaliar se havia, ou 
não, condições para a continuidade do processo seletivo presencial de atribuições de 
auxílios de permanência estudantil, para o funcionamento do RU e para a manutenção 
dos alunos na moradia, mesmo seguindo os protocolos de segurança recomendados 
pelas agências de saúde, pela própria Unesp e pelo Comitê Unesp Covid-19. Tendo em 
mãos as respostas das Unidades, a Cope orientou todos os vice-diretores e diretores 
sobre procedimentos preventivos a serem adotados; 



    

 
b) A primeira preocupação da Cope foi viabilizar o processo seletivo para atribuição de 
auxílios de permanência estudantil em tempos de pandemia. Para isso, buscamos 
alternativas para conseguir realizar as entrevistas com os estudantes, tendo em vista que, 
com a suspensão das aulas, a maioria dos estudantes retornou à sua casa. Para efetivar 
a realização das entrevistas, que por força de lei até então deveriam ser presenciais, foi 
feita uma consulta ao Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) buscando amparo 
legal para a realização das entrevistas por meios digitais. O CFESS, em função do 
cenário de pandemia da Covid-19, autorizou, em caráter excepcional, a realização de 
entrevistas por meio remoto. Dessa forma, as Unidades foram orientadas a definirem 
estratégias e procedimentos adequados para contatar os estudantes e realizar as 
entrevistas. Assim, as 34 Unidades da Unesp conseguiram concluir o processo seletivo de 
2020. Conforme pode ser observado no quadro a seguir, ao final do processo, 4.573 
estudantes foram contemplados com, no mínimo, uma modalidade de auxílio. 



    

 
Quadro 1: Quantidade de estudantes por modalidade de auxílios e forma de ingresso em 2020. 
 

Renda Acadêmico Outras Total

SU 504 318 27 45 119 10 5 1028 17 13 51 40 155 246 1304

SRVEBP 1044 482 44 94 331 8 7 2010 21 20 72 61 202 335 2386

PPI 763 304 41 67 339 4 7 1525 22 14 45 62 125 232 1793

SRVEBP + 
PPI 1807 786 85 161 670 12 14 3535 43 34 117 123 327 567 4179

Outros
(Transf.+ 

Port. Diploma)
7 1 0 0 1 1 0 10 0 5 0 0 2 2 17

Total 2318 1105 112 206 790 23 19 4573 60 52 168 163 484 815 5500

InscritosAuxílio 
Estágio

Auxílio 
Especial

Total de 
Contemplados

Inicialmente 
contemplados e 

que migraram 
para outras 

Bolsas (PIBID, 
PIBIC, Fapesp, 

NE, outras)

Inicialmente 
contemplados e que 
cancelaram o auxílio 

(suspensão, 
cancelamento de 
matrícula, outros)

Não contempladosContemplados 
Auxílio 

Socioeconômico e 
Moradia 

Estudantil

Estudantes
Contemplados 

Auxílio 
Socioeconômico

Contemplados 
Auxílio Aluguel

Contemplados 
Auxílio 

Socioeconômico e 
Auxílio Aluguel

Contemplados 
Moradia 

Estudantil

 
                                                                                                                                                Fonte: Coordenadoria de Permanência 
Estudantil (Cope). 



    

 
Cabe ressaltar que as ações desenvolvidas pela Cope possibilitaram que, em 
2020, todos os estudantes que atenderam aos critérios estabelecidos pela 
Unesp fossem contemplados.  
c) A experiência do processo seletivo de 2020 possibilitou à Cope, em 2021, 
agilizar o processo seletivo via tecnologias remotas e, dessa forma, a seleção 
dos veteranos já foi encerrada. Foram contemplados, até presente data, 3.671 
veteranos. Em função do adiamento da segunda fase do vestibular de 2021, o 
processo de seletivo da permanência para os ingressantes deverá ocorrer após 
a matrícula dos calouros; será iniciado no mês de junho. A expectativa da Cope 
é a de que possa, em 2021, contemplar todos os alunos que atenderem aos 
critérios em vigência. Importante destacar que várias medidas de flexibilização 
foram tomadas para facilitar a participação dos alunos nos processos seletivos 
de permanência estudantil e para a manutenção dos auxílios atribuídos. Dessa 
forma, enquanto durar a pandemia, a Cope suspendeu as exigências de 
desempenho acadêmico, frequência mínima e número mínimo de matrícula em 
disciplinas.  
d) Também em função do contexto de pandemia a Cope procurou adiantar a 
implantação do SISCOPE (Sistema de apoio à Permanência Estudantil). Essa 
ação visou, principalmente, criar um sistema integrado a fim de facilitar a 
avaliação das solicitações dos estudantes para concessão dos auxílios de 
permanência e disponibilizar, via web, ambiente para inscrição no processo 
seletivo e envio de documentos (formulário e documentos comprobatórios). 
Após experiência piloto feita em duas Unidades em 2020, realizamos, em 2021, 
com o SISCOPE, o processo seletivo em 9 Unidades. Em 2022, realizaremos 
nas 34 Unidades da Unesp. O endereço definitivo de acesso ao sistema é  
https://ape.unesp.br/siscope/login.php. 
e) Desde 2018 a Cope e CPPE vem realizando estudos para atualizar a Cota 
Fixa de Auxílios de Permanência Estudantil destinada às Unidades. Cota Fixa é 
a quantidade de auxílios que cada Unidade recebe no início do ano com 
vigência de 12 meses para estudantes veteranos e de 11 meses para 
estudantes ingressantes. Porém, o montante de auxílios emergenciais de até 9 
meses era muito grande; quase a mesma quantidade de auxílios da cota fixa 
das Unidades. No início de abril de 2020, após deliberação da CPPE, a Cope, 
considerando o contexto de pandemia, aumentou a Cota Fixa de Auxílios das 
Unidades de 2.340 auxílios socioeconômicos, em 2019, para 2.972 em 2020, o 
que totalizou um aumento de 632 auxílios na Cota Fixa das Unidades. Em 
2021, dando sequência à atualização, a Cota Fixa foi aumentada em mais 
1.296 auxílios. Isto significa que, em tempos de pandemia, somando as 
atualizações da cota fixa de 2020 e 2021, 1.928 estudantes deixaram de ter 
auxílios emergenciais de 9 ou menos meses e passaram a ter auxílios com 
vigência de 11 e 12 meses. 
f) Em relação aos Restaurantes Universitários, por serem lugar de grande 
aglomeração, dos 10 RUs em funcionamento na Unesp (incluindo o restaurante 
Bom Prato do Campus de Botucatu) nove RUs tiveram que ser fechados em 
abril de 2020. Somente permaneceu funcionando o Bom Prato de Botucatu por 
ser área de atendimento à saúde e por ser gerenciado pela Secretaria do 
Desenvolvimento Social do Estado. Na época, essa decisão foi tomada 

https://ape.unesp.br/siscope/login.php


    

 
gradativamente respeitando as especificidades estruturais de cada Unidade e a 
necessidades dos alunos; 
g) Em relação às Moradias Estudantis, com a suspensão das aulas em março 
de 2020, o número de moradores que permaneceu nas 13 moradias da Unesp 
(1.240 vagas) diminuiu significativamente. Porém, cerca de 300 estudantes, em 
função da situação de extrema vulnerabilidade e/ou riscos maiores nas suas 
cidades de origem, não retornaram às suas casas. Além disso, constatou-se 
que alguns estudantes que gostariam de retornar às suas casas não o fizeram 
por não possuírem recursos para tal. Em função destas demandas a Cope, 
após consulta às Unidades, fez os seguintes encaminhamentos para auxiliar na 
resolução destes problemas: 
 

• As Unidades que identificaram estudantes que gostariam de irem para 
suas casas, porém não o fizeram por falta de recursos, utilizaram 
recursos da receita própria para auxiliar estes estudantes a retornarem 
para suas casas. Posteriormente, a Cope ressarciu os recursos para as 
Unidades; 

• Para os estudantes que tiveram que permanecer nas Moradias, desde 
abril de 2020, a Cope está atribuindo mais um Subsídio Alimentação 
mensal de R$ 120,00 (cento e vinte reais). Todos os alunos que residem 
nas moradias da Unesp recebem R$ 120,00 (cento e vinte reais). Dessa 
forma, os alunos que permaneceram nas moradias receberam R$ 
240,00 (duzentos e quarenta reais) por mês durante a pandemia; 

 
h) Diante da demanda de estudantes com vulnerabilidade socioeconômica que 
não possuíam acesso à Internet para acompanhar o Ensino Remoto 
Emergencial, a Cope financiou a aquisição de chips para possibilitar o acesso à 
Internet aos estudantes das Unidades Universitárias que continuaram as 
atividades educacionais durante a pandemia. Foram adquiridos 2.500 Chips; 
i) Em 2021 a Cope colaborou na elaboração do Edital n° 03/2021 - PROGRAD 
- Inclusão Digital que distribuirá, por empréstimo, 1.000 equipamentos de 
informática para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica; 
j) A Cope, juntamente com o Núcleo Técnico de Atenção Psicossocial (NTAPS) 
do campus de Bauru e com o Departamento de Psicologia Clínica da 
FCL/Assis, organizou, a partir de maio de 2021, um programa específico com 
atividades de acolhimento e de promoção de fatores protetivos de saúde 
mental para os alunos da Permanência Estudantil de todas as Unidades da 
Unesp. Para o desenvolvimento das atividades foram outorgadas bolsas para 
vinte estagiários dos cursos de formação de psicólogos, dois mestrandos de 
psicologia, um doutorando de psicologia e um doutorando de pedagogia, todos 
dos campus de Bauru e de Assis. Além disso, foram contratados, em caráter 
emergencial, dois psicólogos para supervisionarem as atividades deste 
programa que tem como principais ações: a) promover acolhimento 
psicossocial a estudantes que estão vivenciando situações de sofrimento 
psíquico. Tais acolhimentos são feitos por meio de atendimentos 
psicoterapêuticos breves e focais que visam oferecer um espaço de escuta aos 
estudantes; b) realizar orientações com oficinas temáticas para organização do 
tempo e estratégias de aprendizagem para estudantes que estão encontrando 



    

 
dificuldades em acompanhar atividades acadêmicas remotas. O Programa de 
Acolhimento de Saúde Mental pode ser acessado pelo links 
https://sgcd.fc.unesp.br/#!/ntaps/teste/ e 
https://www.facebook.com/ntapsunesp/. 
Todas as medidas que foram tomadas pela Cope sempre levaram em 
consideração as especificidades e providências já adotadas por cada Unidade, 
resguardando os cuidados necessários recomendados pelo Comitê Unesp 
Covid-19. Vários ofícios enviados para as Unidades na pandemia contêm o link 
com orientações para serem enviados aos estudantes (https://www2.unesp.br/ 
portal#!/covid19/orientacoes/como-se-proteger/) e a página especial com 
notícias e informações sobre a Covid-19 (www.unesp.br/covid19). Além disso, 
também foram encaminhados aos estudantes folders ilustrativos sobre 
cuidados em relação a pandemia. 
Finalmente, ressaltamos que a preocupação primeira neste contexto de 
pandemia sempre foi e será a preservação da saúde de todos os envolvidos. A 
Cope, juntamente com a CPPE, está diariamente atenta ao cenário atual para 
ajustar da forma mais adequada as metas e ações da permanência estudantil. 
 
5 – Relatório das condições de biossegurança dos prédios das unidades, 
incluindo moradias estudantis 
A Unesp tomou providências no sentido de garantir a implantação das devidas 
medidas para prevenção de contágio pelo SARS-CoV-2 em seus ambientes, 
valendo-se do conhecimento científico mais atualizado e das recomendações 
de autoridades sanitárias como a Organização Mundial da Saúde e o Centers 
for Disease Controle and Prevention e outros. 
 
Destacamos a seguir as estruturas que foram criadas e fortalecidas de modo a 
formular as recomendações técnicas para segurança sanitária no contexto da 
pandemia de Covid-19 na Unesp. 
 
- Comitê Unesp Covid-19: criado em 2020 com a atribuição de realizar o 
acompanhamento permanente da evolução da Covid-19 na Universidade, 
traçar diretrizes para a elaboração de planos de contingência e recomendação 
de medidas administrativas e acadêmicas que se façam necessárias e 
recomendar medidas para promover a execução segura de atividades 
presenciais estratégicas, para manutenção do dinamismo, vital ao cumprimento 
de o papel social da Unesp. 
 
- Comitê Científico Unesp Covid-19: criado em 2020 com a responsabilidade a 
coordenação e apoio à formação de redes de pesquisadores com trabalhos 
relacionados à pandemia de Covid-19 em todas as áreas do conhecimento. 
 
- Rede Diagnóstica: criada em 2020 e caracterizada por uma rede de 
laboratórios constituídos em diversas unidades universitárias da Unesp para 
realização de testes de Covid-19. A proposta, além de atender à população do 
interior por meio da capilaridade da Unesp no estado de São Paulo, também 
vem sendo responsável pela produção de dados sobre o desenvolvimento da 
pandemia no território, que podem ser utilizadas por gestores públicos e 

https://sgcd.fc.unesp.br/#!/ntaps/teste/
https://www.facebook.com/ntapsunesp/
https://www2.unesp.br/%20portal#!/covid19/orientacoes/como-se-proteger/
https://www2.unesp.br/%20portal#!/covid19/orientacoes/como-se-proteger/
http://www.unesp.br/covid19


    

 
secretarias de saúde para a formulação e aperfeiçoamento de políticas 
públicas. 
 
- Comissão de Biossegurança da Unesp: criada em 2021 com a finalidade de 
estabelecer medidas, recomendações, normas técnicas de segurança biológica 
e emitir pareceres técnicos referentes à proteção da saúde humana, dos 
organismos vivos e do meio ambiente para atividades desenvolvidas na Unesp. 
 
- Rede Vigilância Genômica (Vigenômica): criada em 2021 e tem por objetivo 
desenvolver e implementar protocolos e procedimentos para a identificação e 
monitoramento das variantes do vírus SARS-CoV-2, e eventualmente outros 
patógenos, nas regiões do interior do estado de São Paulo onde a Unesp tenha 
Unidades. 
 
Todos esses grupos, juntamente com as Seções Técnicas de Saúde e a 
Coordenadoria de Saúde e Segurança do Trabalhador, colaboraram para 
elaborar as recomendações de medidas preventivas de contágio pelo SARS-
CoV-2 nos ambientes universitários, além de oferecer suporte técnico 
especializado aos gestores de Unidades que dele necessitassem durante a 
implantação das medidas. Tais grupos também atuaram no planejamento da 
retomada das atividades presenciais dos cursos das áreas da saúde. Dentro 
deste escopo de atuação, sempre que solicitados, atenderam e atendem as 
Unidades de modo remoto ou presencial, se necessário. Eventuais 
apontamentos de inconformidades ou recomendações de ajustes foram 
direcionados às Unidades solicitantes, com o acompanhamento das devidas 
correções. 
 
Em acordo com as recomendações de organismos internacionais, em especial 
da Organização Internacional do Trabalho, as orientações formuladas pela 
Unesp seguem a hierarquia de medidas de controles de riscos ocupacionais, 
objetivando instituir medidas da mais alta efetividade: eliminação de risco, 
substituição da fonte de risco, controles de engenharia, controles 
administrativos e organizacionais, além de indicação, orientação para compra e 
acompanhamento do uso de equipamentos de proteção individual   
 
Esclarecemos, por fim, que análises específicas das condições prediais são 
expertise da equipe da Coordenadoria de Engenharia e Sustentabilidade da 
Pró-reitoria de Planejamento Estratégico e Gestão.  
 
6 – As condições mínimas específicas que estão sendo exigidas das 
unidades com cursos na área da saúde para garantir segurança sanitária 
para a realização de atividades presenciais 
Como descreve o documento “Estratégia para Reorganização das Atividades 
Acadêmicas e Administrativas da Unesp no Contexto da Pandemia da Covid-
19”, as recomendações sobre medidas preventivas e pré-requisitos para a 
retomada das atividades presenciais são: 
 



    

 
“A todo tempo, devem ser empreendidos esforços para a criação ou 
aperfeiçoamento de condições para execução das medidas preventivas de 
contágio da Covid-19 nos campus, com organização de estratégias de 
comunicação, engajamento, controle e provisão de estrutura material para 
promover os princípios basilares: (1) garantir que pessoas com sintomas 
gripais não frequentem os campus, (2) distanciamento físico de, pelo menos, 
1,5 metro nos ambientes universitários, (3) higiene frequente das mãos, (4) 
proteção respiratória, (5) redução da densidade de pessoas nos ambientes 
universitários. 
 
O monitoramento da incidência de casos suspeitos e confirmados de Covid-19 
compete a cada uma das Unidades. 
 
As Unidades, na figura de seus dirigentes ou outros por eles designados, 
deverão garantir: 
 

I. A divulgação à toda a comunidade dos protocolos sanitários formulados 
pelo Governo do Estado de São Paulo e pela própria Universidade, 
divulgados à página www.unesp.br/covid19 

II. A implantação, o cumprimento e o acompanhamento das medidas e 
procedimentos estabelecidos nos referidos protocolos. 

III. A adesão de docentes, técnico-administrativos, profissionais 
terceirizados e estudantes aos treinamentos promovidos pela 
Coordenadoria de Saúde e Segurança do Trabalhador, sem prejuízo de 
outros treinamentos a serem promovidos pela própria Unidade, caso 
considere necessário. 

IV. A implantação de medidas para vigilância de sintomáticos respiratórios e 
testagem, sempre que possível. 

 
Para a efetiva retomada gradual das atividades presenciais, além dos critérios 
previstos no item “Condições Norteadoras para Reorganização das Atividades 
Acadêmicas e Administrativas” deste documento, todos os procedimentos 
previstos nos itens de I a IV desta seção deverão ter sido concluídos 
previamente (...) 
 
O cumprimento das medidas estabelecidas nos protocolos mencionados nesta 
seção é obrigatório por parte de todos os indivíduos que frequentarem os 
campus da Unesp, incluindo prestadores de serviço, cabendo as sanções 
previstas em normas, estatutos e leis, a serem aplicadas pela autoridade 
competente em caso de inobservância. 
 
Além dessas condições, outras devem ser atendidas e estão descritas nos 
documentos listados a seguir e disponíveis à página www.unesp.br/covid19: 
 

• Protocolo para áreas administrativas - Unesp 
• Procedimento operacional padrão para atividades de pesquisa e em 

laboratórios - Unesp 
• Protocolo para aulas teóricas - Unesp 

http://www.unesp.br/covid19


    

 
• Protocolo para bibliotecas - Unesp 
• Protocolo para Centros de Convivência Infantil - Unesp 
• Protocolo Saúde do Governo do Estado de São Paulo (cursos das áreas 

de saúde) 
• Protocolo Educação Etapa 1 e Educação Etapa 2 do Governo do Estado 

de São Paulo Colégios técnicos (todas as Unidades, incluindo aquelas 
que tem Colégios Técnicos) 

• Protocolo dos Cursos de Odontologia - Unesp 
• Protocolo dos Cursos de Medicina Veterinária - Unesp 
• Protocolo para fazendas e outros trabalhos de campo - Unesp 
• Protocolo de Higienização e desinfecção de ambientes - Unesp 
• Protocolo Intersetorial do Governo do Estado de São Paulo 
• Protocolo para moradias estudantis - Unesp 
• Protocolo para Bares, Restaurantes e Similares do Governo do Estado 

de São Paulo (restaurante universitário e pontos de alimentação) 
• Protocolo para Seções Técnicas de Saúde - Unesp 
• Protocolo Turismo e Viagens do Governo do Estado de São Paulo (setor 

de transportes) 
• Procedimento operacional padrão para rastreamento de casos de 

síndrome gripal/Covid-19 
 
7 – A lista das unidades com cursos na área da saúde que vacinaram 
integralmente os estudantes expostos, bem como os servidores técnico-
administrativos e docentes que, de alguma forma, estejam envolvidos 
nessas atividades, e os procedimentos adotados para a segurança 
sanitária das pessoas atendidas 
Todas as Unidades com Cursos de Graduação na área da Saúde que 
retomaram atividades acadêmicas presencialmente tiveram os grupos expostos 
vacinados integralmente. Especificamente no campus de Botucatu, em face do 
projeto de pesquisa com parceira entre a Unesp, Universidade de Oxford, 
Laboratório Astrazeneca, Fundação Osvaldo Cruz, Fundação Gates e 
Prefeitura Municipal de Botucatu, todos os estudantes, servidores técnicos e 
servidores docentes, mesmo aqueles não expostos, foram vacinados. 
 
8 – As iniciativas que foram/estão sendo implementadas para reduzir os 
impactos financeiros sobre aqueles que estejam utilizando recursos 
próprios para a realização das atividades remotas em domicílio, bem 
como para garantir equipamentos e Internet para os estudantes que não 
tenham acesso a eles. 
No tocante aos servidores, para aqueles que apresentaram necessidade, cada 
Unidade Universitária possibilitou que levassem suas estações de trabalho 
para o domicílio em empréstimo, mediante um termo de responsabilidade sobre 
os bens retirados de seu ambiente de trabalho. Para os alunos, no ano de 2020 
foram disponibilizados chips de celulares com conexão à internet para aqueles 
com vulnerabilidade. Da mesma forma, neste ano de 2021, foram adquiridos 
1000 notebooks novos para empréstimo para aqueles que se inscreveram no 
edital de levantamento de vulnerabilidade, realizado pela Prograd.  
 



    

 
9 – As medidas de testagem, rastreamento e isolamento que foram/estão 
sendo implementadas durante a pandemia. 
A Reitoria, juntamente com parceria de Unidades, desenvolveu inquérito diário 
de sintomas gripais em formato eletrônico, instrumento utilizado para Identificar 
precocemente a ocorrência de casos suspeitos de Covid-19, de modo a 
providenciar o afastamento imediato do indivíduo, encaminhar para testagem e 
realizar o devido acompanhamento O instrumento foi disponibilizado a todas as 
Unidades. 
 
Além disso, foi desenvolvido o chamado Procedimento Operacional Padrão 
para Rastreamento de Casos de Síndrome Gripal/Covid-19, disponível à 
página www.unesp.br/covid-19, que normatiza e orienta procedimentos de 
manejo de casos suspeitos, confirmados e contactantes de casos de Covid-19. 
 
A Comissão de Biossegurança ofereceu treinamento a todas as Unidades 
sobre os procedimentos contidos no Procedimento Operacional Padrão para 
Rastreamento de Casos de Síndrome Gripal/Covid-19. 
 
Houve contratação de 30 profissionais de saúde (médicos, enfermeiros e 
psicólogos) e outros 6 profissionais de saúde estão em fase de contratação, 
representando um aumento de 57% no quantitativo de profissionais de saúde 
que atuam, entre outras demandas, na rede de proteção à saúde da 
comunidade unespiana. As contratações foram realizadas por intermédio do 
convênio Unesp-Famesp, com recursos financeiros das rubricas de 
“enfrentamento da pandemia de Covid-19” e “saúde mental”. Além disso, por 
meio de movimentações internas do quadro funcional próprio da Unesp foram 
adicionadas três enfermeiras às equipes das Seções Técnica de Saúde, 
profissionais estratégicas no desenvolvimento de ações de vigilância e cuidado 
em saúde.  
 
As Unidades também receberam orientação sobre as modalidades de testagem 
e rastreamento para Covid-19 e as equipes das Seções Técnicas de Saúde, 
bem como os profissionais de saúde contratados por intermédio do convênio 
Unesp-Famesp estão tecnicamente aptos a auxiliar na implantação das 
diversas modalidades de testagem e rastreamento, considerando as fases de 
planejamento, coleta de material, armazenamento, encaminhamento de 
amostras, recebimento e comunicação de resultados, isolamento, identificação 
de contactantes e monitoramento. 
 
A modalidade de rastreamento/testagem preferencialmente escolhida pelas 
Unidades é a pesquisa do novo coronavírus em saliva (pool), considerado 
inovação social, desenvolvida pelo Laboratório de Biologia Molecular do 
Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, que tem por 
objetivo identificar os casos de infecção assintomática. A Unesp criou a Rede 
Diagnóstica para Covid-19, formada por quatro laboratórios com a expertise 
para realização de diagnóstico laboratorial de Covid-19 e que compõem a rede 
diagnóstica oficial do Estado de São Paulo. Tais laboratórios estão habilitados 

http://www.unesp.br/covid-19


    

 
a realizar diversas modalidades de testes e as Unidades podem escolher o 
laboratório mais próximo para direcionar suas amostras. 
 
A Unesp viabilizou condições para a criação da Rede de Vigilância Genômica 
(Vigenômica), que compõe a rede de laboratórios credenciados pela Secretaria 
de Estado da Saúde de São Paulo, para implantação do procedimento de 
genotipagem para variantes do novo coronavírus, que contribuirá para o 
mapeamento das variantes do vírus no estado de São Paulo, de modo a 
direcionar as ações de enfrentamento da pandemia pela Universidade e, 
especialmente, no desenho das políticas públicas para enfrentamento de crises 
sanitárias por doenças virais e outras.  
 
Também foram desenvolvidos modelos de notificação digital de casos 
suspeitos e sintomáticos, quando o diagnóstico ou a suspeita ocorre fora dos 
serviços de saúde da Unesp. 
 
Como forma de ampliar e consolidar sua rede de proteção à saúde da 
comunidade interna, a Unesp, por meio da Pró-reitoria de Planejamento 
Estratégico e Gestão e da Pró-reitoria de Extensão e Cultura, em parceria com 
o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu e a Vunesp, 
lançou, hoje, o projeto E-Care Sentinela. 
 
Trata-se de projeto de extensão universitária para a implementação de uma 
rede virtual multidisciplinar de apoio à saúde, que utiliza a teleorientação, o 
telemonitoramento e a tele interconsulta como formas de cuidado em saúde e 
do fortalecimento da educação em saúde neste período de distanciamento 
social, bem como do oferecimento de assessoramento técnico por profissionais 
especializados a gestores de diferentes hierarquias em todos os campus da 
Unesp, com foco no enfrentamento da pandemia de Covid-19. 
 
A partir de 10/06/2021, a rede virtual multidisciplinar de apoio à saúde está 
disponível a toda a comunidade unespiana - docentes, discentes, servidores 
técnico/administrativos, terceirizados -, acometidos ou não pela Covid-19, para 
que possam acessar e receber aconselhamento, orientação e sanar dúvidas 
sobre a Covid-19 e, entre outras ações, a equipe atua no monitoramento e 
aconselhamento de casos suspeitos e confirmados de Covid-19 no âmbito da 
Unesp. 
 
Informações mais detalhadas podem ser encontradas no documento 
denominado Procedimento Operacional Padrão para Rastreamento de Casos 
de Síndrome Gripal/Covid-19, disponível à página www.unesp.br/covid-19. 
 
Aos trabalhadores que tenham ocorrências Covid-19 (caso confirmado, caso 
suspeito, contactante de caso confirmado ou suspeito, quarentena etc) foi 
garantida a continuidade de benefícios do tipo vale alimentação, de modo a 
evitar prejuízos ao trabalhador e, também, favorecer a adoção das medidas de 
isolamento quando indicadas. 
 

http://www.unesp.br/covid-19


    

 
Os serviços de saúde no trabalho estão atentos a eventuais repercussões de 
longa duração da Covid-19 em trabalhadores que tiveram a doença, de modo a 
orientar, acolher, promover medidas para reinserção segura e compatível às 
atividades de trabalho, quando indicado. 
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