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À Diretora do Instituto de Psicologia da USP 

Ilma. Sra. 

Profa. Ana Maria Loffredo 

 

 

Prezada Professora, 

 

O Conselho do Departamento de Psicologia Clínica, por meio de sua Chefia, Profa Miriam 

Debieux Rosa, vem, respeitosamente, apresentar a este ilustre Corpo Diretivo sua manifestação acerca das 

tratativas envolvendo o retorno às atividades presenciais no campus da USP, São Paulo e dependências 

do Instituto de Psicologia da USP.  

 

As funcionárias da Secretaria do PSC e da Clínica Durval Marcondes, tem mantido todas as 

atividades departamentais em pleno funcionamento. Não houve parada de atendimentos e nem perda de 

prazos.  

 

Não houve paralisação de prestação de serviços, com atendimentos a alunos e docentes sendo 

feito ininterruptamente via e-mail e até mesmo, mensagens e ligações nos celulares pessoais das 

Secretárias. 

 

Apenas alguns exemplos de atividades desenvolvidas na pandemia: Na graduação: suporte às 

aulas, reuniões, convênios, eleição de Chefia, encaminhamentos CERT, encaminhamentos de material de 

pós-doutoramento, encaminhamentos para cursos de aperfeiçoamento (CCEX), tratativas envolvendo 

inscrições para Terceira Idade, tratativas envolvendo seleção de monitores, tabelas e relatórios para o 

Serviço de Graduação com detalhamentos de caso a caso em relação às disciplinas e montagem de grade, 

renovação contratual de Professor Senior, auxílio com envio de listas, auxílio para montagem de salas no 

google meet e acompanhamento diário de aulas, entrando online, para auxílio a docentes, preparação de 

Atas, entre outros.  

 

Na Pós-graduação, suporte às aulas, reuniões, seleção, eleição de Coordenação, suporte em 

qualificações e todas as tratativas envolvendo o preenchimento do relatório Sucupira, entre outras 

atividades. 
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As atividades estão sendo executadas, por vezes, exaustivamente, remotamente e para as 

atividades retornarem presencialmente, exige-se o retorno simultâneo dos professores, alunos e pacientes. 

Caso contrário, o Departamento não vê tal necessidade e entende como absurda esta convocação. 

 

As providências de higiene e proteção no trabalho não estão finalizadas e o prédio do Instituto 

de Psicologia está sem condições de permanência, visto a limpeza profundamente precária, salientando, 

inclusive, a redução no quadro de funcionárias terceirizadas da limpeza.  

 

A epidemia, embora menor, impõe restrições do transporte, restaurantes, com risco iminente de 

contágio, além da falta das escolas às crianças menores de 10 anos e a necessidade de cuidado com idosos 

que convivem com funcionários. 

 

O Departamento visualiza e entende o excelente e satisfatório desempenho remoto da equipe e 

não entende o porquê de um retorno físico, visto que Professores e alunos têm sido atendidos 

regularmente, relatórios têm sido enviados e todas as atribuições remotas tem sido atendidas em sua 

plenitude. 

 

Desse modo, tendo em mente estas questões, assim como a proteção a saúde de todos, 

solicitamos autorização para manutenção do trabalho online até a volta coletiva ao trabalho e as 

providências de higienização e sanitarização serem cumpridas, condições estas, mínimas, para garantir a 

integridade física de todos e respeitando as normas previstas pela Organização Mundial de Saúde, que 

visa, especialmente, condições sanitárias que garantam salubridade. 

  

Atenciosamente, 

 

 

 

Profa. Titular Miriam Debieux Rosa 

Chefe do Departamento de Psicologia Clínica 


