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Cruesp divulga comunicado sobre suspensão das aulas a partir de 17/03
1 mensagem
gr@usp.br <gr@usp.br>
Para: cristiane@fcfrp.usp.br

14 de março de 2020 17:37

Considerando as novas recomendações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde referente à
epidemia de Covid-19, divulgadas nesta data em coletiva de imprensa realizada no Palácio dos Bandeirantes, o
Cruesp informa que:
1) As três universidades públicas do Estado de São Paulo continuarão a fazer todos os esforços para reduzir a taxa
de aumento da doença no Estado de São Paulo;
2) Aulas presenciais continuarão suspensas na Unicamp e serão suspensas na USP e Unesp a partir de 17/03/2020.
A situação será avaliada continuamente e a data de retorno das aulas presenciais será anunciada oportunamente;
3) Recomendações específicas para a comunidade universitária de cada Instituição estão sendo amplamente
divulgadas em respectivos portais;
4) Além da participação fundamental no sistema de saúde do Estado de São Paulo, com assistência à população por
meio do SUS, as Universidades estão estimulando seus programas de pesquisa para acompanhar a evolução da
epidemia e buscar melhorias no diagnóstico e tratamento.
Ressaltamos que comitês técnicos foram criados nas três universidades para acompanhar a situação e a evolução
da epidemia.
Campinas, 13 de março de 2020
Marcelo Knobel
Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas (Cruesp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mensagem enviada por: Gabinete do Reitor. Segue em conformidade
com a resolução 03 da CTI, que dispõe sobre a difusão de e-mails
para a comunidade USP.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AULAS DE GRADUAÇÃO SUSPENSAS - FCFRP
1 mensagem
FCFRP-USP - Diretoria <fcfrp@usp.br>
Para: Graduação <sgrad@fcfrp.usp.br>, Cristiane <cristiane@fcfrp.usp.br>

16 de março de 2020 11:27

À COMUNIDADE ACADÊMICA DA FCFRP/USP
De acordo com o comunicado da Reitoria da USP, de 16 de março de 2020, as
aulas de graduação estão suspensas, temporariamente, a partir de 17 de março
de 2020.
A Diretoria e a Comissão de Graduação da Unidade sugere que, quando possível, o
conteúdo teórico seja oferecido aos estudantes através de: estudos dirigidos com
exercícios; trabalhos; exercícios; Plataforma Moodle ou outra forma, utilizando
tecnologia da informação.
Tal recomendação visa minimizar o impacto, na vida acadêmica dos estudantes, no
momento da reposição das aulas suspensas.
Atenciosamente,
Prof.Dr. Osvaldo de Freitas
Diretor da FCFRP
Profa.Dra. Dionéia Camilo Rodrigues de Oliveira
Presidente da Comissão de Graduação - FCFRP
-*********************************************
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - USP
Diretoria
Avenida do Café, s/nº - Monte Alegre - Ribeirão Preto - SP
Tel. 55 (16) 3315-4181
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de Faria <mazzadefaria@usp.br>, Maite Bueno Giometti <mbgiometti@usp.br>, Vinicius de Mello
<mellodvinicius@usp.br>, milenacotrim@usp.br, Milena Finazzi <milenafm@usp.br>, milenepalomo@usp.br, Maria Julia
Guimaraes Mendonca <mjuliag17@usp.br>, monicabelenttani@usp.br, VitorUSP Munifisa <munifi@usp.br>,
murilo.davoli.ferreira@usp.br, murilorodrigues@usp.br, murilosalerno@usp.br, Murilo Sousa do Couto Rosa
<muriloscr2@usp.br>, Nadia Yuri Yonamine <nadia-yuri@usp.br>, nadia_mayumi@usp.br, namie.takahashi@usp.br,
natalia.lemes@usp.br, nataliacavaresi@usp.br, nataliapaiva@usp.br, Natasha da Silva de Oliveira
<natashaoliveira@usp.br>, nathaliachierici@usp.br, nb1665@usp.br, Nicole Gomes Zanin <nicole.zanin@usp.br>, Nicoly
Malachize Alano da Silva <nicolymads@usp.br>, nina.guardia@usp.br, nmurta@usp.br, paulinhoabramo@usp.br, Livia
Tonielo Pavan <pavan.livia@usp.br>, pedro.barichello@usp.br, Pedro de Mello Belentani
<pedro.mello.belentani@usp.br>, Pedro Henrique da Silveira Neves <pedrohsneves@usp.br>, Pedro Henrique Daibert
Garcia <pgarcia97@usp.br>, Philip Okumura Ono <philip.ono@usp.br>, precoce2018@usp.br, Gleibiany Monteiro
<prihmontmac@usp.br>, priscilafrannco@usp.br, Ana Beatriz Rabelo Timporim <rabelo_anabeatriz@usp.br>, Rafaela
Braun Araujo <rafab_araujo@usp.br>, Rafaela Bordini Zanin <rafaela.zanin26@usp.br>, Raul Oliveira Bertassi
<raulbertassi@usp.br>, Raul Moyses Veronezes <raulveronezes@usp.br>, raziel.prado@usp.br, Adriana Rinaldo
<rinaldo.a@usp.br>, Sarah Daniele Matos Lima <sarah.danielle@usp.br>, Sara Gabrieli Sabbadini
<sarasabbadini@usp.br>, Gabriel Henrique Savietto <saviettog@usp.br>, Juliana Sayuri Akamine
<sayuri_akamine@usp.br>, Silvana Naomi Nagahama <silvana.nagahama@usp.br>, sofia.pasian@usp.br, Sofia
Fernandes Nascimento <sofiaafernandes@usp.br>, sofiaviola@usp.br, Stella Cabral <stellacabral@usp.br>,
stephaniegarciia.sg.usp@usp.br, taina_cristovao@usp.br, Matheus Hikaru Tanimoto <tanimoto@usp.br>,
tatianac@usp.br, tatiane_almeida@usp.br, thais_ym@usp.br, thaisprocopio@usp.br, Thatiani Figueiredo dos Santos
<thatianifigueiredo@usp.br>, tresende56@usp.br, ualisson@usp.br, Valeria Matinatti Valerio Martins
<vamatinatti@usp.br>, Vanessa Pascoalino Dias <vanessa_pascoalino@usp.br>, verena.mazer@usp.br,
verenaariak@usp.br, Vitoria Elisa Silva <vi.silva@usp.br>, Victória Souza Real Franco <victoria.franco@usp.br>, Victoria
Helena Maldonado Pagnez <victoriahmaldonadop@usp.br>, viniciuscmb@usp.br, vitor.gottardo@usp.br, Vitoria uliana
<vitoriauliana@usp.br>, Vitoria Machado Hamester <vmhamester@usp.br>, vtmx00@usp.br, wadaisabela@usp.br,
William Sider <william.sider@usp.br>, Wanderson Cawan Dourado Souza <wsouza@usp.br>, yamam.miguel@usp.br,
yan.arem@usp.br

Prezados estudantes, boa tarde.
Em virtude da suspensão das aulas por tempo indeterminado pelo Governador do Estado através do
Decreto 64.862/20, a Comissão de Graduação recebeu da Pró-Reitoria de Graduação instruções a
respeito da situação vivenciada por todos devido ao Coronavírus.
Informamos também que as aulas presenciais estão suspensas, porém, conforme e-mail que enviamos
em 16/03/2020 as atividades referentes ao conteúdo teórico das disciplinas/módulos serão oferecidos à
distância. Os conteúdos práticos serão repostos tão logo a situação emergencial vivida por todos seja
sanada.
Portanto, atentem-se ao e-mail institucional, pois, em breve os docentes enviarão as informações sobre
como irá funcionar cada disciplina/módulo.
Além disto, a USP criou um site que compila as recomendações do Ministério da Saúde e suas
consequências na Universidade como um todo, a respeito do Coronavírus. Além do constante acesso a
seus e-mails, sugerimos um acompanhamento do endereço https://coronavirus.usp.br/;
Atenciosamente,
Cristiane de Oliveira Gobbi
Secretária da Comissão de Graduação da FCFRP/USP
Av. do Café s/nº - Bloco H - sala 121A
14040-903 - Monte Alegre - Campus da USP
16-3315.8561 - Ribeirão Preto/SP
http://fcfrp.usp.br/graduacao-home/#.WeSsbFtSzDc
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO
COMISSÃO DE GRADUAÇÃO

Ofício GRAD nº 0053/2020/FCFRP/USP
COG

Ribeirão Preto, 18 de março de 2020.
Aos Chefes de Departamento da FCFRP

Assunto:

Senhores Chefes,

Em virtude da suspensão das aulas por tempo indeterminado pelo Governador do
Estado através do Decreto 64.862/20, a Comissão de Graduação recebeu da Pró-Reitoria
de Graduação o documento anexo, onde solicitamos uma leitura minuciosa de Vossa
Senhoria e de todos os docentes do departamento sob sua responsabilidade.
Após a leitura, solicitamos o envio do planejamento das atividades didáticas não
presenciais de cada disciplina/módulo, através da alteração do cronograma disponibilizado
anteriormente, por seus responsáveis/coordenadores até o dia 27/03/2020.
Salientamos que cada novo cronograma deverá ser aprovado pelo Departamento,
escaneado e enviado por e-mail para cgrad@fcfrp.usp.br e drolivei@fcfrp.usp.br.
Posteriormente, após o encerramento da situação emergencial atual, os documentos
originais deverão ser encaminhados ao Serviço de Graduação.

Atenciosamente,

DIONÉIA CAMILO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão de Graduação
FCFRP/USP

Avenida do Café s/nº. – Monte Alegre – 14040-903 – Ribeirão Preto – SP – Fone: (16) 3315-4207 – E-mail: cgrad@fcfrp.usp.br

Pró-Reitoria de Graduação
Atividades da Graduação
Considerando a interrupção das aulas presenciais de graduação a partir de 17 de março,
em virtude da pandemia COVID-19, a Pró-reitoria de Graduação vem estimular às
atividades didáticas a distância e o uso de todas as ferramentas de ensino disponíveis.
Essa determinação objetiva reduzir os impactos dos programas de ensino, ao mesmo
tempo em que se atende às demandas de restrição de mobilidade e aglomeração
relacionadas ao contingenciamento da transmissão do COVID-19.
Para as tarefas extraclasse, o docente pode utilizar desde estudos dirigidos até o
emprego de ferramentas de ensino a distância.
As diretrizes gerais para o momento são:
1. Gravação e/ou transmissão de aulas e atividades teóricas on-line utilizando os
diferentes recursos disponíveis. Cabe ressaltar que alguns destes recursos – como canal
do Youtube vinculado à conta institucional e a plataforma E-aulas - permitem interação
direta por meio de chat;
2. Plantões de dúvida podem ser adicionalmente organizados com ferramentas on-line
para potencializar o aprendizado e aumentar a interação com os docentes;
3. Proposição de atividades extraclasse como trabalhos, estudos dirigidos, atividades online, questionários, roteiros de estudo, disponibilização de materiais, entre outros, por
meio de diferentes plataformas, como o e-Disciplinas, e-Aulas, Google Classroom,
Google Drive, Tidia, Stoa, entre outros de uso corrente de cada curso/Unidade;
4. Realização de atividades simuladas com uso de programas de computador,
aplicativos, etc.
5. Aulas práticas utilizando sistemas virtuais como laminários, aplicativos de realidade
virtual, entre outros;
6. Uso de ferramentas de webconferência para atividades em pequenos grupos como
discussões, grupos tutoriais, entre outros. Ferramentas como o Google Hangouts, Skype,
Google meeting, podem ser utilizadas a critério das Unidades e cursos, conforme
disponibilidade.
7. Os docentes que quiserem dispor de ferramentas on-line para a realização de
avaliações também poderão fazê-lo, sempre levando em consideração a segurança e a
rastreabilidade do processo avaliativo. Alternativamente, novas formas de avaliação
poderão ser propostas, como trabalhos, discussões on-line e outras atividades.

8. É importante ressaltar que a avaliação de exequibilidade pelas Unidades, comissões
de graduação e comissões coordenadoras de curso não inclui apenas a possibilidade de
preparação e distribuição das atividades, mas também a possibilidade de acesso pelos
estudantes, de forma a garantir que estes tenham mínimas condições de realização das
atividades.
9. As atividades didáticas à distância durante o período de suspensão serão computadas
na frequência dos estudantes e valerão créditos para os estudantes e para os docentes.
No período de reposição, após o retorno das aulas presenciais, deverão ser priorizadas
as atividades práticas e experimentais.
10. Nesta última chamada do Vestibular 2020, a etapa de matrícula virtual deve ser
realizada conforme calendário divulgado pela Pró-reitoria de Graduação. Já a etapa
presencial de matrícula será feita nas Unidades, oportunamente após a normalização
das atividades presenciais na USP.
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INFORMAÇÕES - NOVO CRONOGRAMA
1 mensagem
Comissão de Graduação - FCFRP/USP <cgrad@fcfrp.usp.br>
19 de março de 2020 15:04
Para: Nilva Aparecida Afonso Ruggiero <nilva@fcfrp.usp.br>, Sandra Helena Abbade Reis <dsrrp@usp.br>, dcbm USP
<dcbm@fcfrp.usp.br>, Imaculada Jainaira Miguel <ijmiguel@forp.usp.br>, Filomena Leli Placciti <placciti@forp.usp.br>
Prezadas secretárias, boa tarde.
Favor divulgar aos docentes do seu departamento:
Prezados professores, boa tarde.

Em virtude de algumas dúvidas surgidas, a Comissão e Serviço de Graduação informam:
1 - O cronograma deverá ser alterado para todo o semestre;
2 - A frequência dos alunos poderá ser auferida levando em consideração todo o conteúdo da
disciplina/módulo, ou seja, o docente deverá calcular quanto cada atividade/conteúdo corresponde
dentro do total de créditos dos módulos. Exemplo da Profa. Dra. Dionéia no módulo Bases Químicas
das Moléculas Orgânicas: O módulo tem 6 horas semanais e para a semana que vem ela fez um
estudo dirigido e uma lista de exercícios para os alunos fazerem em casa em encaminharem para ela.
Então, ela fará um cálculo relacionando a carga horária daquelas atividades com a carga horária do
módulo.
3 - Caso algum aluno não tenha acesso à internet neste período o caso será analisado quando do
retorno às aulas, que por enquanto ninguém sabe quando vai ser;
O principal neste momento é nos unirmos no combate a esse vírus que está afligindo a humanidade
como um todo. Esta é uma situação excepcional, sem precedentes e que vai exigir de nós sacrifícios
que se tornam pequenos se comparados ao objetivo maior que é a sobrevivência!
Portanto, o bom senso e a flexibilidade em cada situação serão norteadores essenciais em todos os
âmbitos de nossas vidas e a Comissão e o Serviço de Graduação não conseguirão ajudar-lhes em
tudo, mas com certeza durante este período tentaremos e ao final de tudo faremos o que estiver ao
nosso alcance para ajudar no que for preciso.
Atenciosamente,
Cristiane de Oliveira Gobbi
Secretária da Comissão de Graduação da FCFRP/USP
Av. do Café s/nº - Bloco H - sala 121A
14040-903 - Monte Alegre - Campus da USP
16-3315.8561 - Ribeirão Preto/SP
http://fcfrp.usp.br/graduacao-home/#.WeSsbFtSzDc
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