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COMUNICADO EEFE-USP 009/2020, DE 31.03.2020 
 
 
Sexta mensagem do Diretor à 
Comunidade da EEFE-USP, tratando das 
atividades desenvolvidas na Unidade 
durante a quarentena  
 

 

Completamos no dia de hoje (31/03/2020), nossa primeira semana de trabalho 

remoto, em regime de quarentena. Este comunicado tem por objetivo central apresentar aos 

docentes, discente e servidores um informe acerca das ações e dos métodos utilizados nas 

áreas acadêmica, administrativa e financeira para garantir a manutenção das atividades 

essenciais da EEFE, neste período de crise. Segue o breve relato da situação particular de cada 

um dos serviços e setores. 

 

ÁREA ACADÊMICA 

Serviço de Graduação 

  Os servidores têm dedicado especial atenção à recepção dos requerimentos dos 

discentes por e-mail (sgeefe@usp.br), e dado os devidos encaminhamentos de modo 

remoto. Do mesmo modo são recepcionadas e encaminhadas as demandas dos 

docentes.  

  Os servidores lotados no serviço têm monitorado, sob supervisão da CG, o Google 

Classroom, ferramenta adotada pela Comissão para o acompanhamento dos alunos. 

Todas as dúvidas administrativas apresentadas pelos discentes são respondidas 

individualmente, por e-mail. 
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Serviço de Pós-Graduação 

 Conforme comunicado anteriormente (Comunicado Conjunto da Direção e da CPG), 

todas as demandas relacionadas ao programa, como depósito de dissertações e teses, 

agendamentos de exames de qualificação e de defesa, solicitações de transformação de 

disciplinas em EAD, dentre outras, têm sido recebidas por e-mail (cpgeefe@usp.br). Os 

encaminhamentos relacionados à elas são operacionalizados de modo remoto.  

 Parte da equipe tem atendido às demandas dos orientadores e dos pós-graduandos, 

enquanto a outra parte tem se dedicado exclusivamente a preparação do relatório para 

a CAPES, via Plataforma Sucupira.  

 

Serviço de Serviço de Extensão 

 Todos os pedidos relacionados aos cursos de extensão estão sendo atendidos de forma 

remota, por intermédio do e-mail do Serviço (edfisica@usp.br) 

 Parte dos servidores tem se dedicado ao atendimento das demandas apresentadas 

pelos docentes, e pelos alunos dos cursos comunitários e dos cursos de extensão. Outra 

parte da equipe está trabalhando na atualização do sitio eletrônico da EEFE, 

providenciando a migração de todo o conteúdo afeito à extensão para a nova 

plataforma. 

 

Seção de Apoio Acadêmico e Pesquisa 

 Pedidos de reservas para a realização das atividades essenciais continuam sendo 

recepcionados por e-mail (apoioeef@usp.br). O atendimento às essas solicitações é 

feito pelos servidores do setor, que trabalham em regime de plantão.  

mailto:apoioeef@usp.br
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 As solicitações relacionadas aos comitês de ética (CEP e CEUA), e à Comissão de 

Pesquisa estão sendo recebidas por e-mail (compesq@usp.br). Todos os 

encaminhamentos subsequentes são realizados de forma remota.  

 

Secretaria dos Departamentos 

 As secretarias dos departamentos de Biodinâmica, Esporte e Pedagogia estão 

recebendo, por intermédio dos respectivos e-mails, as solicitações dos docentes e 

discentes, dando os devidos encaminhamentos de forma remota. 

 

Em complemento, destacamos que a publicação da RESOLUÇÃO Nº 7945/2020 permite 

que os colegiados e comissões se reúnam de modo remoto.  

 

 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 A equipe está empenhada em dar andamento aos procedimentos para viabilizar o 

início das reformas das quadras e da piscina tão logo seja possível.  

 O controle de acesso à EEFE está sendo realizado pelos vigilantes da empresa 

terceirizada (Albatroz), exclusivamente pela Portaria do Bloco A. Os funcionários e 

docentes podem acessar a Escola livremente em horário comercial, sendo necessária a 

devida autorização após esse horário. Para o acesso aos laboratórios, em qualquer 

horário, os discentes devem apresentar autorização do respectivo coordenador do 

laboratório. Todas as solicitações de acesso, quando necessárias, devem ser enviadas, 

por meio de e-mail, para a Assistência Administrativa (atadeefe@usp.br).  

 O Serviço de Limpeza opera em regime especial de rodízio, com jornada reduzida, em 

função da diminuição da demanda provocada pela quarentena. 

 O Serviço de Manutenção encontra-se em regime de plantão permanente para atender 

aos serviços emergenciais, e monitorar as condições para a realização das atividades 

essenciais.   

mailto:compesq@usp.br
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 O Setor de Transporte também se encontra em plantão permanente para atender às 

atividades essenciais. As solicitações são encaminhadas, com a devida antecedência, por 

e-mail, para a Assistência Administrativa.  

 O Serviço de Pessoal encontra-se trabalhando remotamente. Os pedidos de 

orientação, e de providências estão sendo encaminhados para o e-mail do serviço 

(svpes@usp.br). 

 O malote de correspondência, distribuído pelo Protocolo Central da Reitoria, teve a 

sua entrega suspensa pela Reitoria. Diante da suspensão do serviço, os servidores do 

Setor de Expediente passaram a desenvolver as suas atividades de forma remota. 

 

ÁREA FINANCEIRA 

 Estão mantidas todas as atividades relativas ao recebimento de orçamentos de 

fornecedores. Tal ação continua a ser desempenhada de forma remota, pelos servidores 

da área. 

 A Chefia da área elaborou um relatório detalhado acerca de todas as aquisições e 

contratações de serviços em andamento. O referido relatório foi encaminho à chefia dos 

departamentos, para ciência, acompanhamento, e manifestação, quando couber. 

 Com relação às requisições de compras que se encontram em andamento, para 

entrega até 30/04/2020, foi encaminhado e-mail às áreas solicitantes, a fim de que 

reanalisem as solicitações em face do cenário imposto pela quarentena.  
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Apresentado o breve relato das principais ações desenvolvidas na EEFE, destaco a 

manutenção de todas as atividades essenciais ao bom andamento de nossas atividades 

acadêmicas, mesmo frente ao período de exceção que vivemos. Tal condição, que está 

contribuindo de forma inegável para mitigar as consequências da crise, não seria possível sem 

o engajamento, e a compreensão de nossa comunidade, para a qual, mais uma vez, apresento 

meus sinceros agradecimentos.  

Atenciosamente,  

 

 

Prof. Dr. Júlio Cerca Serrão 
Diretor da Escola de Educação Física e Esporte 

 


