Circ.CoPGr/18/2020

São Paulo, 07 de abril de 2020.

CGCJ/lzp
Prezados alunos de pós-graduação da USP.
Considerando as atividades não presenciais desenvolvidas na PG a partir da pandemia
do covid-19 (disciplinas, reuniões com orientadores, pesquisas, qualificações e
defesas), a Reitoria da Universidade viabilizou a distribuição de chips para celulares ou
modens para computadores que permitirão o acesso à internet por 6 meses para
alunos com maior vulnerabilidade social. O Kit de acesso à internet é composto por um
chip para celular ou um modem portátil com interface USB, habilitados para
20GB/mínimo de 100 horas aulas por mês.
Por ser um local de qualidade inadequada de sinal, os moradores do Crusp irão receber
ainda esta semana os equipamentos, os critérios utilizados foram os seguintes.
1. Ser morador do Crusp e ter utilizado o refeitório central do Campus Butantã
frequentemente (> 9 refeições – café, almoço ou jantar entre os dias
24/03/2020 a 06/04/2020).
Foram identificados nesta condição 62 alunos, e a lista nominal será distribuída no
refeitório em documento anexo durante o almoço do dia 8 de abril de 2020 (Lista 1).
2. O segundo grupo é formado por alunos(as) que estão utilizando o refeitório
central do Campus Butantã frequentemente. (> 9 refeições – café, almoço ou
jantar entre os dias 24/03/2020 a 06/04/2020).
Foram identificados nesta condição 19 alunos, e a lista nominal será distribuída no
refeitório em documento anexo durante o almoço do dia 8 de abril de 2020 (Lista 2).
Considerando que estamos trabalhando em condições não ideais para a obtenção de
dados, erros podem ter ocorrido na definição das listas nominais. Portanto se algum
aluno(a) satisfizer as condições acima descritas e seu nome não estiver incluído, ele(a)
poderá encaminhar um email para o endereço pae@usp.br explicando a sua situação e
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sua ocorrência será avaliada nas planilhas de moradores e usuários do refeitório. O
prazo para esta informação será às 18h do dia 10/04/220.
As moradias de pós-graduandos existentes nos campi do interior possuem condições
adequadas de sinal da internet.
Para atender aos(às) alunos(as) de pós-graduação da USP, não incluídos(as) nas
condições

já

citadas,

haverá

inscrição

https://forms.gle/KengnSaNyetpx14u5 de

em

09/04/2020

um
a

formulário
13/04/2020,

on-line
para

a

distribuição de cerca de 200 chips ou modens. O critério inicial a ser utilizado para a
distribuição será o de estar inscrito em uma disciplina ministrada de forma não
presencial neste semestre. A lista destas disciplinas está disponível na página da Próreitoria de Pós-graduação (http://www.prpg.usp.br/index.php/pt-br/noticias/6398disciplinas-de-pos-graduacao-que-estao-oferecidas-na-modalidade-ead). O critério de
escolha dos(as) alunos(as) considerados no critério anterior será o menor tempo
previsto para o depósito das teses ou dissertações.
Está sendo considerado que os(as) alunos(as) que irão receber os equipamentos
apresentam dificuldades no acesso à internet, não obtiveram nenhum equipamento
semelhante através de outras iniciativas, possuem condições de utilizá-los e o uso será
exclusivo em atividades acadêmicas.
O ponto de entrega será a guarda universitária nos diferentes campi, não sendo
possível o envio pelo correio ou outra modalidade de entrega.

Carlos G Carlotti Jr
Pró-reitor de PG da USP
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