
São Paulo, 17 de abril de 2020

Ilmo. Sr. 
Prof. Dr. Osvaldo Novais de Oliveira Junior
DD. Presidente da Comissão Especial de Regimes de Trabalho

Prezado Professor

 
Desde que a quarentena foi determinada como modo de enfrentamento da pandemia pelo

novo coronavírus, a diretoria da Adusp tem tratado de inteirar-se das diversas dificuldades a que
estão submetidas/os as/os docentes da universidade.

Muitas/os colegas tiveram que adaptar-se a uma realidade bastante distinta daquela com a
qual estavam acostumadas/os: 

1. O fechamento das escolas fez com que mães e pais passassem a lidar com o cuidado de suas
crianças ao longo dos dias e, em muitos casos, acompanhassem seus estudos.

2. Os cuidados com os idosos sob responsabilidade de colegas  também sofreu mudanças  e
adaptações, assim como os cuidados com a casa e com a comida.

3. A  necessidade  de  cumprir  compromissos  e  prazos  estabelecidos  previamente  pelas
atividades  de  pesquisa  e  extensão  e  de  apropriar-se  dos  mecanismos  remotos  que
possibilitam estabelecer alguma forma de contato com os estudantes das disciplinas pelas
quais somos responsáveis geraram uma carga de trabalho ainda mais intensa da que se tinha,
e que já se apresentava demasiadamente pesada.  

4. Houve e ainda há que se lidar com as dificuldades inerentes ao fato de que as moradias não
se encontram adaptadas ou mesmo equipadas com os recursos necessários para garantir que
as pessoas possam exercer  de modo adequado suas atividades  de trabalho ou de estudo
nesses espaços.

5. Abatimentos, estresses, preocupações e outras questões de ordem psicológica passaram a
fazer  parte  da  vida  das/os  colegas  por  conta  do  momento  particular  imposto  por  essa
pandemia.
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Por essas  razões,  a  diretoria  da  Adusp entende importante  que a  Comissão  Especial  de
Regimes de Trabalho promova ações  que minimizem os efeitos causados pela  realidade difícil,
singular e inédita a que estamos submetidos.

Nesse sentido, vimos reivindicar que os prazos estabelecidos previamente pela CERT sejam
alargados,  de  modo  a  considerar  o  período  de  distanciamento  social  e  suas  consequências,
incluindo-se os prazos do estágio probatório e da entrega de relatórios referentes ao período de
experimentação dos regimes de trabalho. 

Atenciosamente,
Diretoria da Adusp

Com cópia:
Ilmo. Sr. Prof. Dr. Vahan Agopyan
DD. Reitor da USP
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