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São Carlos, 12 de agosto de 2020 

  

  

Prezado Diretor Edson Cezar Wendland, 

 

Agradecemos o retorno e os esclarecimentos apresentados. Lamentamos se de alguma 

forma a manifestação da APG em conjunto com os Representantes Discentes do campus 

São Carlos tenha sido interpretada de forma desrespeitosa.  

O objetivo da manifestação foi apontar situações discutidas e elencadas como 

importantes pela representação discente do campus, a serem também consideradas nas 

discussões de um possível retorno de atividades. 

A função da APG consiste também em receber informações/relatos de pós-

graduandos e repassá-los, representando os(as) alunos(as), a quem possa resolver a 

situação (mantendo o anonimato dos relatores). Assim, frente a relatos de alunos se 

sentindo coibidos a assinar o termo de responsabilidade enviado, seja por conta do(a) 

orientador(a) ou por se tratar de atividades que envolvam as dependências físicas dos 

laboratórios, a APG, juntamente com os Representantes Discentes, decidiu acrescentar 

esse ponto na carta enviada anteriormente.  

Deixamos claro aqui que acreditamos fortemente que nenhum desses fatos era 

objetivo do termo quando formulado, assim como também acreditamos que a Diretoria 

da EESC preza fundamentalmente pela proteção e preservação da vida e saúde de todos 

os atores da comunidade USP. Exatamente por isso nos sentimos à vontade para 

encaminhar este e outros fatos para conhecimento da Diretoria por meio da carta citada. 

Queremos elucidar à Diretoria que o termo de responsabilidade nos pareceu 

problemático pelo teor expresso particularmente no seguinte trecho: “No entanto, ciente 

e a despeito dos perigos inerentes ao cenário da atual pandemia e das potenciais 

consequências que dela podem advir, decidi realizar, sob minha conta e risco, atividades 



de pesquisa presenciais para complemento de minha formação acadêmica". Nesse 

sentido, reiteramos a necessidade de responsabilidades compartilhadas. 

Diante do comunicado enviado pelos senhores entendemos, então, que esse termo de 

responsabilidade foi suspenso (anulado) para uma reavaliação de seu conteúdo e que a 

Diretoria indica para todos os pós-graduandos a realização apenas de trabalho na forma 

remota, até uma nova proposta. Gostaríamos de confirmar para poder informar aos 

alunos essa decisão.  

Ficamos satisfeitos pela indicação de reavaliação do termo supracitado. Entendemos 

que o mesmo seria uma forma de possibilitar a outros pesquisadores, que não relacionados 

ao tema COVID-19 e que possam estar com suas pesquisas em risco, o acesso a seus 

laboratórios. Inclusive sabemos da existência dessa demanda e da importância de tais 

ações (de forma bem especifica). Mas também acreditamos que a responsabilização pelo 

retorno não pode ser aplicada unicamente ao pós-graduando.  

Agrademos a atenção e mais uma vez nos colocamos à disposição para ajudar no que 

for preciso, visando o bem estar de todos os pós-graduandos. 

 

Atenciosamente, 

Associação de Pós-Graduandos 

Universidade de São Paulo 

Campus São Carlos 

Contato: apguspsc@outlook.com 

 


