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Carta à Comunidade da FE 

 

Caríssima comunidade da Faculdade de Educação, 

 

É com muita alegria que a Direção da FE anuncia o retorno presencial em 2022.  

 

Depois de dois anos de isolamento social e de trabalho remoto, finalmente, poderemos 

nos reencontrar, ocupar novamente os espaços de trabalho e estudo da faculdade e 

devolver a ela o movimento, a vitalidade, a energia do nosso convívio cotidiano.  

 

Estamos muito felizes em receber vocês, alguns pela primeira vez - os ingressantes 

deste ano, e também dos anos de 2020 e 2021, que não puderam frequentar 

presencialmente o campus - e outros, já veteranos, que estarão retornando à nossa 

instituição. 

 

Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa querida FE. 

  

Nos últimos meses trabalhamos intensamente – em conformidade com as diretrizes e 

recomendações da Reitoria da Unicamp – para que tenhamos um retorno presencial 

com qualidade e segurança. 

 

A forma como se dará esse retorno presencial foi amplamente discutida na Faculdade, 

justamente para garantir as melhores condições para a sua realização. 

 

Para que nosso retorno seja, de fato, seguro e tranquilo, gostaríamos de reforçar 

alguns pontos antes da chegada de vocês: 
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Em primeiro lugar, embora a situação da pandemia esteja melhorando, não sabemos 

como isso vai evoluir daqui em diante. Se houver necessidade, novas mudanças 

poderão ocorrer a qualquer momento. Pedimos, portanto, para que fiquem atentos 

às informações oficiais e atualizadas da Unicamp. 

  

Outra coisa muito importante é que, pelo menos nesse primeiro momento de retorno 

presencial, anda será obrigatório o uso de máscaras (que tampem devidamente nariz e 

boca), utilização constante de álcool em gel e distanciamento social. Não podemos 

esquecer que, depois da vacina, essas são nossas principais defesas contra o vírus. 

 

Sobre o Retorno, a Congregação da faculdade decidiu o seguinte: 

 

Para os estudantes de graduação, a primeira semana, ou seja, de 14 a 18 de março, 

será dedicada a duas ações muito importantes:  

 

1) A primeira é o planejamento das atividades acadêmicas, que envolverá as 

coordenações de curso e todo o corpo docente da faculdade; 

2) A segunda é a “calourada”, que é a recepção aos ingressantes dos cursos de 

Pedagogia Integral e Noturno e do Curso 56, de Licenciatura Integrada em 

Química e Física.  

 

Por isso, nessa primeira semana ainda não haverá aulas para os estudantes de 

graduação. Somente o Planejamento Acadêmico e a Calourada. 

 

As aulas na graduação começarão então no dia 21 de março e serão dadas, ainda, de 

forma remota até o dia 1º. de abril. 
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Em 4 de abril, terá início, então, do retorno presencial. A forma como se dará esse 

retorno será explicada pelas coordenações e pelos professores ao longo das aulas 

remotas das duas primeiras semanas. 

 

Em relação aos estudantes da pós-graduação, as aulas começarão no dia 14 de 

março, de forma remota, e seguirão assim até o dia 30 de abril.  E a partir de 02 de 

maio teremos o retorno presencial.   

 

 

As salas de aula foram estruturadas respeitando o distanciamento entre as carteiras para 

que todos estejam em segurança. Portanto, pedimos por gentileza, que vocês nos 

ajudem a manter as salas arrumadas, conforme as especificações técnicas de 

distanciamento.  

 

Lembramos que para frequentar a Unicamp, todos deverão realizar o “Treinamento 

Obrigatório de Retomada das Atividades Presenciais” que se encontra disponível 

na página do Moodle ou da Educorp.  

 

Lembramos também que é necessário inserir a comprovação de vacinação completa 

no aplicativo e-DAC ou Vida Funcional. 

 

Recomendamos ainda a utilização do aplicativo EDUCASAÚDE para que haja o 

monitoramento dos casos da doença pelo Centro de Saúde da Comunidade, o CECOM. 

 

Lembramos, mais uma vez, que todas as informações oficiais sobre o retorno 

presencial, estarão disponíveis no Portal da Unicamp: www.unicamp.br e também em 

nosso site: www.fe.unicamp.br 

 

http://www.unicamp.br/
http://www.fe.unicamp.br/
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Nós da Direção da Faculdade de Educação desejamos a vocês, queridos e queridas 

estudantes, um ótimo começo, recomeço e retorno.  

 

Aos nossos queridos e queridas colegas docentes, desejamos muita força, garra e 

perseverança nessa nova etapa.  

 

E às nossas queridas e queridos funcionários, agradecemos todo apoio e contribuição 

que nos têm dado até aqui. Sem vocês, não conseguiríamos viabilizar as condições para 

a retomada das atividades presenciais. 

 

Muito, muito obrigado! 

 

E, venham logo porque estamos com muitas saudades! 

 

Até breve!  

 

A Direção 

 


