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O Instituto de Geociências vem reafirmar junto à comunidade que todos os esforços para conduzir esse 

difícil momento de afastamento na pandemia vêm sendo realizados e discutidos de forma ampla e 

irrestrita. 

 

Desde o primeiro momento do afastamento o IG organizou um Grupo que envolveu mais de 30 pessoas 

entre docentes (incluindo chefes e coordenadores), funcionários e representantes de estudantes (Grupo 

COVID19-IG com o qual as primeiras discussões e encaminhamentos foram tomados). 

 

As comissões de Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão reuniram-se inúmeras vezes e 

realizaram vários levantamentos junto a docentes, funcionários e estudantes sobre como conduzir as 

atividades acadêmicas na pandemia.  

 

Foram cerca de 8 questionários que abordaram questões tais como disciplinas que poderiam ser 

oferecidas e quais não poderiam (com total liberdade aos docentes), levantamentos sobre acesso a 

recursos de Internet e a computadores (que resultaram em esforço interno de empréstimo de 

equipamentos a estudantes e funcionários, além daquele realizado pela Unicamp), levantamentos sobre 

a situação pessoal e de risco da comunidade, dentre outros assuntos.  

 

Toda informação obtida e compilada foi compartilhada e intensamente debatida com a comunidade em 

várias oportunidades. Tais informações, por sua vez, resultaram de ampla reflexão nos fóruns 

institucionais do IG com intensa participação de professores, funcionários e estudantes.  

 

As propostas que daí surgiram sobre como seguir com atividades não presenciais na graduação, na pós-

graduação e na extensão foram amplamente discutidas em reuniões do Grupo COVID19-IG, do 

Conselho Interdepartamental e em reuniões abertas com todos os docentes, funcionários e com 

representantes dos estudantes.  

 

Só após essa ampla divulgação e discussão é que foi encaminhado para a Congregação, que tem feito 

reuniões extraordinárias abertas a toda a comunidade (assim como tem sido também as recentes 

reuniões do Conselho Interdepartamental: abertas à participação de todos). 

 

A elaboração do Plano de retorno seguiu o mesmo princípio. As comissões de graduação, pós-

graduação, extensão, pesquisa, biblioteca, gestores administrativos e direção prepararam propostas que 

foram consolidadas, compartilhadas e discutidas nos mesmos fóruns. Repetiram-se para isso reuniões 

abertas com docentes, funcionários e estudantes, tendo culminado em uma congregação também aberta 

que aprovou por unanimidade o plano de retorno do Instituto. 
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Todas as reuniões foram gravadas e podem ser disponibilizadas. 

 

Sugestões, dúvidas e manifestações continuam sendo bem-vindas e serão objeto de debates nas 

instâncias democráticas do Instituto. 
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