
Moradia Estudantil – Solicitação da Não Abertura da Portaria Norte da UFSCar 

Cumprimento a:   

Magnífica Reitora Ana Beatriz de Oliveira, e demais representantes do ConsUni – UFSCar. 

Viemos através dessa carta, expressar nossa posição contrária a abertura da Portaria Norte da 

UFSCar. 

Compreendemos a necessidade dos servidores e servidoras dessa universidade, se deslocarem 

até o campus para trabalhar, porém a abertura do Portão Norte, pode acarretar um 

descontrole na segurança, e no combate a Pandemia, assim como não podemos esquecer que 

conforme o NEVS, ainda estamos na fase 0 (zero). 

Lembremos também que, com muito custo e algumas reuniões, conseguimos um controle 

maior da circulação de pessoas no campus, ainda que não seja 100% eficaz, dado que 

infelizmente ainda vem pessoas a passeio, as que circulam no campus sem máscara, e ocorre 

aglomerações principalmente nas quadras da universidade.  

Conforme a carta encaminhada para o conselho, as pessoas alegam algumas coisas, entre 

essas estão: 

(a) Não Possuir Transporte Particular Próprio. 

(b) Um deslocamento maior 5km. 

(c) Maior tempo de Viagem. 

 

Essas alegações embora compreensíveis, pode infelizmente acarretar outras problemáticas 

para a Instituição, dado que: 

(a) O número das pessoas que trabalham para o Serviço de Limpeza, foi reduzido 

drasticamente, e consequente não há a quantidade necessária para limpar e desinfetar 

a Portaria Norte, como também demais lugares que serão utilizados dessa 

universidade.  

(b) O número das pessoas que trabalham nas portarias e na segurança do Campus, 

também foi reduzido, e isso implica na falta de segurança que será de deixar a portaria 

Norte Aberta. (Ou até mesmo gastar uma verba que não têm para manter a portaria 

aberta.)  

(c) Uma aglomeração maior na universidade, pois entraria dentro do campus pessoas das 

duas portarias, podendo infelizmente perder o controle da circulação de pessoas no 

campus.   

 

Como dissemos, é compreensível quererem uma maior “agilidade” para entrar no campus, 

porém a Pandemia não acabou, e a UFSCar – São Carlos, não tem trabalhadores suficiente, 

para tomar as medidas necessária para controlar o Covid-19, e infelizmente não tem verba 

para investir em mecanismos de controle.  

E embora na teoria a maioria das pessoas até os 20 anos  (Estado de São Paulo) , já tomaram 

as duas doses da vacina, sabemos que estar vacinado é necessário e urgente, mas isso muitas 

vezes não se aplica na prática, e mesmo vacinado/a(s)  não somos imunes de ficarmos 

expostos e expor outras pessoas ao vírus e suas variantes, como também não podemos 



garantir que as pessoas que estão circulando estão realmente vacinadas ou não, e tão pouco 

saber por onde elas passaram antes de entrar no campus.  

Como uma Universidade que preza pela Ciência, Educação e a Saúde, temos que ser um 

exemplo de controle.  

Para terminarmos, a Moradia Estudantil UFSCar – São Carlos, é longe de tudo, e 

lamentavelmente também temos que no expor para ir ao mercado por exemplo, estamos 

sofrendo com os cortes e verba para Permanência Estudantil, entre outros problemas que nos 

atinge, e tentando sobreviver como podemos ..., tomando os cuidados necessários, fazendo a 

nossa parte, e respeitando as medidas de Segurança da OMS, NEVS, e demais Conselhos, 

Órgãos, e Instâncias da Universidade e da Saúde.  

Dessa forma, pedimos que mais uma vez seja considerado o pedido da Moradia Estudantil, 

nesse Conselho, dado que o maior risco é para nós que moramos aqui.  

 

 

 

Cordialmente. 

 

 

Moradia Estudantil – UFSCar (São Carlos)  

 

 


