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COMUNICADO DA CONGREGAÇÃO À  COMUNIDADE DO IPUSP 

SOBRE DISCIPLINAS NÃO PRESENCIAIS NA GRADUAÇÃO 

 

A Congregação do Instituto de Psicologia, reunida na sessão de 27 de abril de 2020, 

por meio remoto, analisou o OF.CG/17/IP/2404200 da Comissão de Graduação do 

IPUSP (CG IPUSP).  O documento se refere à suspensão das atividades presenciais em 

disciplinas e suas repercussões na Unidade, nos últimos 30 dias, atendendo à 

necessidade de isolamento social, fruto da Pandemia COVID – 19, anunciada pela 

Organização Mundial de Saúde em 13/03/2020. 

Neste documento, a CG IPUSP solicita à Congregação que delibere em relação às 

atividades não presenciais na Graduação.  

Após análise do tema, a Congregação do Instituto de Psicologia reitera as 

recomendações da Comissão de Graduação referentes às atividades remotas em 

disciplinas, amplamente divulgadas em 24 de março de 2020.  Além disso, delibera que 

os seguintes princípios devem nortear a realização de disciplinas não presenciais: 

1. que as turmas, incluindo estudantes e docentes, não sejam, sob hipótese 

alguma, pressionadas a realizar atividades que não desejem ou não tenham 

condições de fazê-las; 

2. a necessidade de reposição das aulas, defendendo a experiência acadêmica 

presencial como indispensável à formação do psicólogo, no sentido do que 

preconiza nosso Projeto Político Pedagógico; 

3. a garantia do direito das(os) estudantes, quando da reposição, terem suas 

particularidades analisadas pelas instâncias colegiadas que se fizerem 

necessárias;  

4. que as iniciativas à distância, sob hipótese alguma, sejam automaticamente 

consideradas disciplinas dadas e que levem em conta a isonomia de conduta 

com todas(os) as(os) estudantes matriculadas(os); 
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5. a garantia de atribuição de créditos livres, para atividades realizadas no período 

de isolamento social, que seja rapidamente proposta por um plano de ação, 

mediado pelas Comissões de Graduação e de Cultura e Extensão. 

São Paulo, 27 de abril de 2020 

          Congregação do Instituto de Psicologia 

          Universidade de São Paulo 

 


