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Carta aberta à Reitoria
A COMUNIDADE UNESPIANA QUER SABER

Durante dois semestres consecutivos de situação sanitária crítica, em que nos aproximamos de 
90.000 mortes e 2,8 milhões de casos de Covid-19 no estado de São Paulo,  utilizamos a modalidade 
de ensino remoto emergencial, a qual  docentes e estudantes tiveram compulsoriamente que adotar  
mesmo sem a possibilidade de planejamento para as condições que se apresentaram, e sem a necessá-
ria discussão institucional mais responsável e aprofundada sobre os múltiplos aspectos dessa situação 
extremamente complexa. 

Após este longo período de experiências marcantes, vividas dentro e fora da Universidade, esta-
mos em um momento em que já existe um conjunto de dados que certamente possibilitariam análises 
detalhadas e profundas das práticas adotadas, dos cominhos seguidos até aqui e de suas consequências 
para todos/as os/as envolvidos/as: estudantes, servidores técnico-administrativos e docentes. 

Conforme tem indicado em seus pronunciamentos, a administração atual da Unesp reconhece a 
gravidade da situação em que nos encontramos, e preza pela participação da comunidade nas decisões 
substantivas sobre o presente e o futuro da nossa Universidade, motivo pelo qual, ouvidos os segmentos 
que representamos, decidimos encaminhar esta carta aberta para o Reitor da Unesp.

Para que a Unesp mantenha a qualidade dos serviços prestados à sociedade num patamar que 
contemple a segurança sanitária da comunidade interna e da população que utiliza seus serviços, de 
modo a garantir o comprometimento ético, educacional e científico que tem para com o povo paulista e 
brasileiro, é imprescindível que façamos uma avaliação de como esse processo nos afetou, e elaboremos 
um diagnóstico da situação em que nos encontramos nesse momento. 

Para alcançar esses objetivos e contribuir para viabilizar o envolvimento da comunidade unespia-
na, juntamente com a Reitoria, no esforço de compreensão dos múltiplos impactos que o processo his-
tórico da pandemia do Covid-19 impôs à nossa Universidade, e construir o esboço de um retrato - o mais 
realista possível - da nossa situação atual, precisamos que a administração superior da Unesp disponibi-
lize publicamente as informações listadas abaixo, relativas ao período que se inicia  com as medidas to-
madas em decorrência da pandemia, em meados de março de 2020, e vem até os dias de hoje. São elas: 

1- O número de ocorrências (contágios e casos fatais) de Covid-19 na comunidade unespiana por 
unidade e segmento da universidade, incluindo trabalhadores terceirizados;

2- O número de pessoas no grupo de risco em atividade por segmento/unidade/moradia da Unesp; 

3- O quantitativo de desistências, trancamentos, aprovações e reprovações por disciplina-curso-uni-
dade que ocorreram durante o semestre/ano de ensino remoto emergencial;
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4- As políticas adicionais de permanência estudantil que foram/estão sendo implementadas duran-
te a pandemia;

5- Relatório das condições de biossegurança dos prédios das unidades, incluindo moradias estudantis;

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;

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;

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;

9- As medidas de testagem, rastreamento e isolamento que foram/estão sendo implementadas du-
rante a pandemia;

Essas informações, juntamente com a participação ativa dos servidores docentes, técnico-admi-
nistrativos, são elementos essenciais para o sucesso de qualquer iniciativa de redução de danos da 
pandemia e da manutenção da qualidade dos serviços prestados pela nossa Universidade. 

Os Comitês Covid-19 da Unesp, central e locais, já vêm repassando informações gerais para a im-
prensa, inclusive contribuindo para a sistematização de dados do estado. É necessário, também, que 
isto seja feito de modo a possibilitar um diagnóstico interno da situação da Unesp. 

Entendemos que não é tarefa pequena, mas acreditamos que a comunidade como um todo pode 
se mobilizar para levantar esses dados, com apoio da Reitoria. Para isso, os Comitês Covid-19 locais 
devem assumir uma atitude ativa e organizar essa força tarefa, centralizar e divulgar os dados levan-
tados. 

 Atenciosamente,
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São Paulo, 11 de fevereiro de 2019.

Ilmo Sr. 
Prof. Dr. Sandro Roberto Valentini,
Magnífico Reitor da Unesp

 As assembleias de base de servidores docentes e técnico-administrativos da Unesp, rea-
lizadas na sequência da reunião do Conselho Universitário (CO) do dia 22/1/2019, retrataram 
o desapontamento e a indignação dos trabalhadores da Universidade em relação ao não paga-
mento, até este momento, do 13º salário dos estatutários da instituição, direito líquido e certo das 
categorias.
 As deliberações das assembleias reforçam a reivindicação de pagamento integral e imedia-
to deste direito dos servidores estatuários, de modo a minimizar os grandes prejuízos causados 
pelo não recebimento ao final de 2018.
 Neste sentido, encarecemos a Vossa Magnificência que cumpra com a sua obrigação ad-
ministrativa e política de garantir a esses trabalhadores da Unesp o pagamento integral do seu 13º 
salário em data brevíssima e nos mantenha informado das providências para que isto ocorra.

 Sem mais para o momento apresentamos protestos de estima e consideração.
 
 Atenciosamente,
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