
 

 

Car@s colegas, 

 

Este documento foi produzido pelas coordenações da Comissão de Graduação (CG) e da 

Comissão de Coordenação de Curso de Bacharelado (CoC) da Escola de Enfermagem da USP 

(EEUSP),  com o objetivo de uniformizar entre nós, docentes e especialistas, a forma de 

desenvolvermos as atividades de ensino de graduação, nesse período de grande crise 

provocada pela pandemia de coronavírus (COVID- 19). 

Tod@s estamos bastante preocupad@s com os caminhos e descaminhos desse processo, 

com mais dúvidas do que respostas. Quanto tempo vai durar esse distanciamento social? Isso 

vai piorar? Como será o processo de reposição de aulas quando voltarmos? Trabalharei muito 

agora e na volta trabalharei um montão também? Como a minha família, ou a de amigos vai 

sobreviver, uma vez que são trabalhadores autônomos, comerciantes? Essas mesmas aflições 

se abatem sobre @s estudantes e @s funcionári@s, provavelmente a sobrevivência 

financeira destas famílias esteja mais comprometida. 

Portanto, é hora de serenarmos, na medida do possível, os nossos ânimos acalorados e 

contermos as aflições, com conversas, troca de ideias, em busca de respostas alternativas. 

Lembremo-nos que tod@s estamos tentando acertar e fazer o melhor. Tenhamos paciência 

uns com os outros e com os tempos para aprontarmos as coisas (como este texto, por 

exemplo), com as idas e vindas de tod@s da EE, com acertos e erros. Somos um grupo 

heterogêneo, diverso. Calma, tolerância e empatia com os demais serão muito necessárias. 

 

Assim, para @s docentes que optarem por estratégias de ensino não presenciais: 

 

1- na EE não existem disciplinas ministradas via Ensino à Distância (EaD). Lembremo-nos da 

Portaria n. 1428 de 28 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a oferta de disciplinas na 

modalidade à distância em cursos de graduação presencial1 

 

2- A maior parte d@s docentes não recebeu formação para a realização de atividades de 

ensino não presencial e mesmo @s que receberam precisariam de tempo para planejamento 

das atividades. Portanto, não será neste momento de crise que transformaremos as nossas 

disciplinas em EaD, mesmo que parcialmente. As atividades não presenciais não devem ter 

como objetivo substituir todos os conteúdos originalmente previstos nas disciplinas 

presenciais. 

 

 

                                                 
1 "A oferta das disciplinas previstas nos arts. 2o e 3o desta Portaria deverá incluir métodos e práticas 

de ensino-aprendizagem que incorporem o uso integrado de tecnologias de informação e 
comunicação - TIC para a realização dos objetivos pedagógicos, material didático específico, bem 
como a mediação de tutores e profissionais da educação com formação na área do curso e 
qualificados em nível compatível ao previsto no projeto pedagógico do curso - PPC e no plano de 
ensino da disciplina, que deverão descrever as atividades realizadas a distância, juntamente com a 
carga horária definida para cada uma, explicitando a forma de integralização da carga horária 
destinada às atividades on-line”. 



 

 

3- Não será possível mantermos as nossas práticas pedagógicas, expectativas e demandas na 

mesma medida que as realizamos num semestre convencional. Assim, não recomendamos 

controlar a frequência d@s estudantes da forma habitual, nem monitorarmos o tempo que 

@ estudante utilizará para o desenvolvimento das atividades. A entrega das atividades 

propostas poderá ser computada como frequência e contará como parte da avaliação. 

 

4- Como nos alerta a Pró Reitoria de Graduação (https://coronavirus.usp.br/), "...É 

importante ressaltar que a avaliação de exequibilidade pelas Unidades, comissões de gra-

duação 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".  

 

5- Antes de propor as atividades é imprescindível consultar as turmas quanto à 

disponibilidade de acesso à mídia proposta; se um estudante não tiver acesso, essa mídia não 

poderá ser utilizada. Lembremo-nos que não considerar essa condição contribui para 

potencializar a desigualdade entre os estudantes. 

 

6- Reiteramos que não se trata de ministrar todo o conteúdo on-line, a recomendação é 

condensar e  priorizar alguns conteúdos e partes desses conteúdos. Portanto, deve-se 

escolher as estratégias que melhor se adequem ao conteúdo proposto. 

 

7- As atividades não presenciais propostas para @s estudantes devem ser disponibilizadas via 

plataforma e-disciplinas, espaço institucional para as atividades didáticas. Tomemos em 

conta que parte de noss@s estudantes não acessam internet de alta velocidade. Pensemos 

em formatos que demandem menos dados para transferência, como textos e arquivos em 

pdf. Vídeos e imagens demandam muitos dados para acesso. 

 

8- Atividades que pressuponham a participação d@s estudantes em tempo real também não 

são recomendadas; alguns estudantes precisam se deslocar para usar internet e a intenção é 

não estimulá-l@s a saírem de casa. 

 

9- Quando possível, sugerimos que as atividades propostas promovam a reflexão de como o 

conteúdo a ser ministrado relaciona-se com a pandemia e o trabalho de enfermagem. 

 

10- Prazos para entrega de atividades on line devem ser exequíveis e prever flexibilidade para 

serem realizados no conjunto das rotinas domiciliares e das demandas das várias disciplinas 

d@ estudante. Sugerimos estabelecer intervalo limite para a entrega (data e horário) e enviar 

avisos sobre os prazos estabelecidos. 

 

* Devemos abrir vias de comunicação efetiva entre nós e com os estudantes, para mantermos 

a articulação desse grupo, acompanhar o processo de desenvolvimento  das atividades e das 

https://coronavirus.usp.br/


 

 

dificuldades expressas para a realização das mesmas, seja pelo grupo da disciplina, seja pel@s 

estudantes. Nessa direção, a CG e a CoC realizarão reuniões online com coordenadores das 

disciplinas do primeiro semestre, para avaliação processual das atividades adotadas e ajustes 

necessários. 

     

* Para apoio ao desenvolvimento de atividades não presenciais, pode-se acessar os seguintes 

links, com orientações elaboradas pelo Grupo de Apoio Técnico-Pedagógico da USP 

(https://docs.atp.usp.br/) 

▪ Guia básico para o Moodle: https://docs.atp.usp.br/artigos/guia-moodle-para-iniciantes/  

▪ Guia para web-conferências: https://docs.atp.usp.br/artigos/web-conferencia/  

▪ Help desk e contato do Moodle/e-Disciplinas: 

https://edisciplinas.usp.br/mod/page/view.php?id=12  

▪ Roteiro para elaboração de atividades didáticas online: 

https://www.prg.usp.br/atividades-didaticas-de- graduacao-on-line-como-elaborar/ 


