
Saudações, ao conselho. 
Espero que estejam bem. 

 

 

Endereçamos essa carta como um pedido à deliberação do ConsUni, e como 
representantes dos alunos residentes do campus UFSCar São Carlos.  
 
De forma clara e concisa, pedimos pela possível proibição da entrada de pessoas que 
não fazem parte da comunidade acadêmica do campus ou não desempenhem papel 
essencial dentro do espaço, em todos os horários e dias até que a cidade seja 
colocada, no mínimo, na fase amarela da classificação nacional de restrições de 
circulação durante a pandemia.  
 
Já temos recomendações para a não circulação no campus e temos cancelamento 
das atividades presenciais não essenciais até o fim do mês de março, devido à 
situação de urgência enfrentada pela região nesse momento da pandemia. Porém, 
essa recomendação não tem sido considerada pelas pessoas que visitam o campus 
para atividades de lazer, sessões fotográficas e práticas esportivas (individuais e 
coletivas). Muitas vezes, esses visitantes não utilizam máscaras e cuidados de higiene 
(álcool gel, distanciamento e outros cuidados necessários) durante seu período na 
universidade.  
 
O maior perigo da circulação livre no campus é a contaminação de estudantes 
moradores da universidade e trabalhadores de atividades essenciais. Mesmo que 
esses estejam seguindo todos os cuidados para prevenir a contaminação quando 
dividem espaço com os visitantes. Temos comprometidas áreas como: sala de 
estudos na BCo (muitas vezes um dos pontos com melhor acesso a internet); 
sanitários e entorno do Restaurante Universitário (o único local frequentado pelos 
estudantes e trabalhadores todos os dias da semana); caminhos de acesso principais 
(onde estudantes, trabalhadores, vigilância circulam durante atividades essenciais). 
 
Pedimos que as portarias sejam instruídas a barrar a entrada de todo pessoal que não 
desempenha atividade importante na universidade, não tem cargo de servidor, não 
realiza pesquisas ou uso de laboratórios, não reside na moradia, não desempenha 
atividade na USE ou IFSP. Recomendamos a confecção de avisos claros e grandes a 
serem colocados nas portarias explicitando a proibição e apoiando as ações de 
controle de entrada realizadas pelos vigilantes.  
 
Pedimos com urgência que essa proposta seja levada ao ConsUni, pois a circulação 
livre de pessoas que estão apenas a passeio, no campus, é arriscada a todos e todas, 
e infelizmente pode tornar o ambiente da UFSCar propenso a casos de covid. 

 

 

 

 

 

Agradecemos desde já pela atenção. 

Atenciosamente, discentes da Moradia Estudantil – UFSCar São Carlos. 

 


