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São Paulo, 1 de abril de 2020 

 

Caros estudantes, 

 

 

Segue em anexo a lista completa de disciplinas que, durante o período de suspensão das aulas 

presenciais, serão ofertadas integral ou parcialmente à distância. O documento apresenta também 

as disciplinas que estão temporariamente suspensas e aguardam o calendário de reposição de 

aulas presenciais da Pró-Reitoria de Graduação para sua realização. 

 

Solicitamos que consultem o documento anexo e verifiquem a forma definida pelo docente para 

a realização da disciplina em que estão matriculados. Questões que envolvam conteúdos e 

calendário de aulas devem ser tratadas diretamente com os docentes ministrantes ou com as 

Comissões Coordenadoras de Cursos (CoCs). Dúvidas também podem ser encaminhadas por e-

mail ao Serviço de Graduação pelo endereço gradueca@usp.br. 

 

Este levantamento é resultado do empenho conjunto da Comissão de Graduação e das CoCs em 

consulta a professores (em cópia) e departamentos de ensino, e levou em consideração os 

recursos necessários para a realização e acompanhamento das aulas pelos alunos. Graças aos 

esforços de professores, funcionários e estudantes, mais da metade das disciplinas da ECA 

previstas para o primeiro semestre serão ofertadas; e, para as disciplinas que não poderão ser 

realizadas à distância, aguardaremos o calendário de reposição. 

 

Diante de uma situação sem precedentes e excepcional em que a prioridade é o combate à 

pandemia do Covid-19, agradecemos a cooperação da comunidade ecana e recomendamos aos 

nossos alunos que permaneçam em casa, em contato com seus professores, orientadores, CoCs, 

Serviço de Graduação e Departamentos de Ensino da ECA. 

 

A Direção 

#ECAemCasa     


