
 

 

Santo André, 07 de outubro de 2020. 

 

Prezados membros do Comitê de Extensão e Cultura 

 

Diante da pandemia de COVID-19 durante o ano de 2020, a Escola Preparatória da UFABC 

(EPUFABC) que sempre ofereceu curso de reforço escolar presencialmente foi obrigada a 

reformular as suas atividades, na busca pela continuidade das atividades previstas.  

Todos os anos o curso oferecido pela EPUFABC inicia as suas aulas (presenciais) na primeira 

semana do mês de abril. Em decorrência da pandemia de COVID-19 a gestão da UFABC 

determinou a suspensão das atividades presenciais nos seus dois câmpus a partir do dia 

16.03.2020, impossibilitando o oferecimento do curso previsto. A decisão tomada pela 

coordenação do curso foi de adiar o início das atividades didáticas para o dia 21.04.2020 e pela 

utilização da plataforma Discord®, que permite interação por áudio, vídeo e texto. As 

atividades didáticas previstas para esse período se restringiu a monitorias e apoio para dúvidas 

dos(as) alunos(as), porém utilizando a estrutura já organizada de turmas, horários de 

disciplinas e disponibilização de materiais de estudo via nuvem. As monitorias da turma 

contendo alunos(as) surdos(as) contaram com a participação dos(as) intérpretes de Língua 

Brasileira de Sinais (Libras) do Núcleo de Acessibilidade Educacional da Pró-Reitoria de 

Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas (ProAP) da UFABC.  

Conforme a equipe de professores(as) da EPUFABC foi se habituando com a interação virtual 

com os(as) alunos(as), as atividades didáticas passaram a incorporar aulas síncronas. Durante 

esse período inicial das atividades da EPUFABC, a UFBAC firmou convênio com a Google® com 

o intuito de disponibilizar para a comunidade acadêmica, dentre outras ferramentas, a 

plataforma Google Meet®. Dessa forma, a partir de 01.06.2020 a EPUFABC passou a utilizar 

essa plataforma para as aulas e monitorias, mantendo as demais características do curso. Os 

principais benefícios observados pela equipe da EPUFABC nessa mudança estão relacionados a 

questões de uso de memória do dispositivo utilizado pelo(a) aluno(a) e quantidade de dados 



utilizados durante a conexão. Estes aspectos são de especial importância quando se leva em 

conta o público alvo da EPUFABC: alunos(as) e egressos(as) da rede pública de ensino. Esse 

público, por vezes, não tem acesso a equipamentos de última geração ou a conexão de alta 

velocidade à internet.  

Apesar dos esforços empenhados, a evasão de alunos(as) foi muito maior que o observado nos 

últimos anos. Atualmente observamos a participação de cerca de 120 alunos(as) nas aulas e 

monitorias. Dentre os motivos para essa evasão, podemos destacar: o desânimo para as aulas 

causado pelo isolamento social; não adaptação a aulas online; e problemas de conexão. Diante 

desse quadro, as turmas que estavam organizadas conforme a previsão de oferecimento 

presencial (2 vespertino Santo André, 2 noturno Santo André e 2 vespertino São Bernardo do 

Campo), foram unificadas em uma turma por turno e campus.  

Com o advento da pandemia de COVID-19, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi 

adiado e a previsão para realização está divulgada na página do INEP como sendo nos dias 17 e 

24 de janeiro (impresso) e 31 de janeiro e 07 de fevereiro (digital). 

Pensando na continuidade da preparação dos alunos da EPUFABC para participação no ENEM, 

a equipe de coordenação e professores planejou a ampliação das atividades da EPUFABC até o 

dia 18 de dezembro. 

Dessa forma, venho solicitar a prorrogação das bolsas dos colaboradores da EPUFABC, com 

vistas à ampliação das atividades até dezembro, conforme orçamento abaixo. 

Bolsa Quantidade Valor Valor total 

Coordenadores(as) (dezembro) 8 800,00 6.400,00 

Professores(as) (novembro e dezembro) 86 400,00 34.400,00 

  Total 40.800,00 

 

Gostaria de reforçar ainda que mesmo que não tenha sido possível nenhum contato presencial 

entre alunos(as) e professores(as) da EPUFABC durante o ano de 2020, a característica mais 

marcante desse programa foi mantido: o contato personalizado e pessoal entre alunos(as) e 

professores(as). Apesar das dificuldades enfrentadas, a equipe da EPUFABC construiu e 

manteve um relacionamento com os(as) alunos(as), buscando sempre estimular o 

desenvolvimento pessoal e acadêmico.  

Atenciosamente, 

 

Leonardo José Steil 

Coordenador Geral da Escola Preparatória da UFABC 


