
 

 
INSTRUÇÃO COMITÊ DE ACOMPANHAMENTO-04/2020 

 
Nota da Comissão de Monitoramento sobre retomada das atividades presenciais. 

 
Neste momento de extrema preocupação com a ascensão do número de casos e de mortalidade 
pela Covid-19, a Comissão de Monitoramento sugere algumas ações referentes ao Plano de 
Retomada. Recentemente sugerimos a manutenção do período 3 do plano de retomada em 
função de o aumento de casos e ocupação de leitos intensivos nas diversas regiões do Estado de 
São Paulo, que levou à regressão do Plano São Paulo à fase amarela. Há ainda outros aspectos a 
serem considerados para o futuro: (1) O diagnóstico de influenza e vírus sincicial respiratório não 
está sendo realizado; (2) há uma variável epidemiológica imponderável de cunho cultural e 
afetivo (festas de fim de ano); (3) a indefinição do plano de vacinação. 
 
Neste sentido, a Comissão Interna para Monitoramento da Covid-19 recomenda: 
 
1. O prolongamento do período 3 do Plano de Retomada das atividades presenciais por tempo 
indeterminado.  
 
2. A suspensão das atividades presenciais não essenciais fica mantida até 11/01/2021, 
considerando o período de incubação completa da COVID-19 a partir das festas de final de ano; 
 
3. Para servidores e alunos que retornarão pela primeira vez em janeiro haverá continuidade de 
agendamento de testagens, estímulo ao uso do App AVISU, e aos treinamentos através das 
videoaulas (medidas pilares e compulsórias do Plano de Retomada); 
 
4. Todas as testagens de servidores ou alunos em situações excepcionais ou já previstas na 
Planilha do Período 3 para retorno em janeiro/2021, serão mantidas e agendadas a partir de 
11/01/2021.  
 
5. As Planilhas e Formulários de retorno dos períodos P4 e P5 para docentes/funcionários e P6 
para alunos estão abertos para edição das Unidades/Órgãos da Unicamp; 
 
6. O agendamento de testagem dos alunos a serem matriculados nas disciplinas regulares 
oferecidas no período de verão será estabelecido a partir de 11/01/2021; 
 
7. Todas as testagens serão realizadas e respeitarão prazo que permita a divulgação dos 
resultados até 72 horas do início das atividades técnico-administrativas e acadêmicas; 
 
8. A recomendação é para que as Unidades e Órgãos continuem com atividades prioritariamente 
remotas; 
O monitoramento da Unicamp para retomada está sendo bem-sucedido e a comunidade está 
aderindo às diretrizes estabelecidas, consciente da gravidade do momento. A Universidade 



continua seguindo o Plano São Paulo com a cautela necessária ante a gravidade da situação e 
fará os encaminhamentos adequados com o objetivo de garantir a segurança da comunidade 
acadêmica. 
 
A Comissão reitera, enfaticamente, que as confraternizações sociais e os festejos de final de ano 
sejam restritos, e respeitem os cuidados preconizados pelas medidas sanitárias, com ênfase na 
manutenção do distanciamento social, a não aglomeração e uso sistemático de máscaras de 
proteção. A pandemia ainda está presente e a vacinação da comunidade, embora auspiciosa, 
ainda é imprevista, havendo, portanto, clara necessidade de se evitar aglomerações. 

 
 
 

Comissão Interna para Monitoramento da COVID-19 
Campinas, 14 de dezembro de 2020. 


