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CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA SOCIAL 

MANIFESTAÇÃO 

 
 

Assis, 02 de abril de 2020. 
 

 

 

O Conselho do Departamento de Psicologia Social, em reunião ordinária 

realizada em 02 de abril de 2020 por intermédio de ferramenta eletrônica, examinou a atual crise da 

pandemia do Coronavírus (Covid-19) e os seus desdobramentos para o cumprimento qualificado das 

atividades didático-pedagógicas nas disciplinas e estágios curriculares do curso de Graduação em 

Psicologia e, após ampla discussão, manifesta-se: 

 

 

a) Pela suspensão imediata do Calendário Escolar dos Cursos de Graduação 

da Faculdade de Ciências e Letras de Assis. 

b) Pela reposição presencial ulterior das aulas e estágios curriculares. 

 

 

A manifestação do Conselho Departamental considerou que: 

- A adesão às estratégias de educação à distância (EaD) e atividades não-

presenciais tem sido propiciada por segmentos empresariais e setores dos governos federal e 

estadual paulista como maneira de ensejar a precarização do ensino universitário público, que 

queremos popular, gratuito e de qualidade. 

- Todas as instâncias executivas, representativas e deliberativas da UNESP 

devem assumir a defesa da universidade pública como ambiência orientada para a excelência 

acadêmico-científica, sem aquiescer e acolher proposituras, como a adoção da EaD e formatos 

conexos, provindas de domínios políticos, sociais, econômicos e educacionais interessados na 

fragilização da educação superior pública brasileira. 

- Os docentes e todo o corpo funcional da FCL Assis mantiveram, para além 

das aulas na graduação, as suas ocupações rotineiras na área da gestão acadêmica e aquelas 

dedicadas à produção e difusão de saberes científicos, facejando e atuando com êxito na superação 

das inúmeras dificuldades impostas pelo isolamento social combinado com o teletrabalho. De 
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maneira que a suspensão do Calendário Escolar da graduação representará um hiato temporário 

numa tarefa dentre as muitas usualmente desenvolvidas. 

 

Cumpre notar que os docentes, em acordo com os estudantes, poderão 

organizar ações dedicadas à manutenção dos vínculos acadêmicos, oportunizando o acesso aos 

materiais didáticos de uma disciplina, tais como artigos e livros especializados, documentários, entre 

outros. Entretanto, em hipótese alguma as ações realizadas serão tomadas como antecipação de 

atividades regulares previstas, carga horária curricular cumprida ou reposição de aulas. 

 

Por fim, o Departamento de Psicologia Social, por intermédio do seu 

Conselho, solicita que seja apreciada a presente manifestação pelo Conselho de Curso de Graduação 

em Psicologia e pela Congregação desta Faculdade, as quais, sugestionamos, deverão se reunir 

extraordinariamente com a maior prontidão possível para deliberar sobre a suspensão do Calendário 

Escolar dos Cursos de Graduação até a superação da crise do Coronavírus (Covid 19), bem como 

externar a sua discordância em relação ao consentimento da introdução da EaD e atividades não-

presenciais nos processos formativos de graduandos nesta etapa de enfrentamento à pandemia. 

 

 

Doutor Deivis Perez Bispo dos Santos 
Chefe do Departamento de Psicologia Social 


