
 
COMUNICADO EEFE-USP 010/2020, DE 03.04.2020 

 

 
Mensagem do Diretor e da Comissão de 

Cultura e Extensão à Comunidade EEFE 

referente às medidas acadêmicas e 

administrativas relativas aos Cursos de 

Extensão Universitária frente à crise 

associada ao Coronavírus.  

 

Com base nas determinações da Reitoria da Universidade de São Paulo e nas Diretrizes 
administrativas estabelecidas pela Diretoria da Escola de Educação Física e Esporte da 
USP frente à crise de saúde em decorrência do Coronavírus, informamos as seguintes 
medidas acadêmicas e administrativas: 

1) As aulas presenciais dos Cursos de Extensão Universitária, assim como as demais 
atividades acadêmicas da Unidade, foram temporariamente suspensas e serão 
retomadas em momento oportuno; 

2) Com relação aos pagamentos, a Direção, ponderando a impossibilidade de 
prever com precisão a data de retomada das atividades, e considerando, ainda, 
as condições socioeconômicas a que podem estar sujeitos os alunos dos 
referidos cursos, em 20/03/2020, optou por suspendê-los.  Assim, é importante 
registrar que: 
a) No início dos cursos, todos os boletos foram emitidos em lote e enviados aos 

alunos, com programação do vencimento mensal de cada parcela;  
b) As parcelas com vencimento previsto a partir de março/2020 terão seus 

vencimentos reprogramados, de acordo com a duração da atividade 
acadêmica, quando esta for retomada; 

c) Para viabilizar o disposto no item acima, o coordenador deverá providenciar 
um cronograma de reposição das aulas suspensas, que integrarão o termo 
aditivo do curso, em razão da alteração de sua vigência. As orientações para 
elaboração do termo serão encaminhadas por e-mail, oportunamente. 
 

Reforçamos que os Cursos NÃO serão cancelados e que as aulas serão 
retomadas em momento oportuno a ser posteriormente informado, para que não haja 
prejuízo acadêmico para os alunos (as). 

 

 

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

Profa. Dra. Maria Urbana P. B. Rondon  
Presidente da Comissão de Cultura e Extensão 


