
 
 

Campinas, 06 de abril de 2020 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 

 

 

Comunicado aos estudantes indígenas da UNICAMP. 
 

Lembramos a todos que já foram iniciadas as atividades acadêmicas nos cursos de 

Graduação.  Algumas disciplinas vão iniciar no próximo dia 15/04/2020. Estejam em 

contato com seus coordenadores de curso se precisarem de orientações.   

 

Para dar apoio aos estudantes, a partir de amanhã, 07/04/2020 começam a ser distribuídos 

os chips e equipamentos de suporte para as atividades não presenciais destinados a 

estudantes que já relataram essa necessidade nos e-mails prg.corona@reitoria.unicamp.br 

e direitos.humanos@reitoria.unicamp.br Quem ainda não se cadastrou e precisa apoio de 

Internet ou equipamento (tablete ou computador), por favor, inscreva-se.  

https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2020/04/06/unicamp-inicia-emprestimo-

de-equipamentos-para-atividades-nao-presenciais 

 

Para os estudantes regulares da Moradia Estudantil, iniciaremos amanhã a entrega de um 

kit de produtos de higiene e limpeza, para contribuir com a prevenção da infecção pelo 

coronavírus.  

 

Queremos relembrar que a Unicamp recomenda, seguindo documento da Funai de 

17/03/2020, que os estudantes indígenas não se desloquem de volta para suas aldeias ou 

cidades de origem, evitem aglomerações, evitem circulação e não permaneçam em locais 

fechados, exceto suas casas.  

 

A FUNAI, em parceria com a SESAI (Secretaria Especial de Saúde Indígena), 

recomendou a suspensão de todas as atividades de contato com povos indígenas aldeados. 

Dessa forma, recomendamos que a comunidade acadêmica indígena da UNICAMP 

evite, nesse momento, deslocamentos para os territórios indígenas como medida de 



proteção individual e coletiva. Lembramos que o deslocamento por meio de aeroportos 

e rodoviárias são locais de maior vulnerabilidade para a aquisição do vírus em virtude da 

intensa circulação de pessoas e alta transmissibilidade desse novo vírus. 

 

Em caso de sintomas leves como febre, tosse e dor de garganta, fique em casa, e utilize a 

linha telefônica do CECOM: 3521-7400 ou  email: css@cecom.unicamp.br" para pedir 

orientações, das 7 às 18h30min. Se surgir dificuldade para respirar, procure o Pronto-

Atendimento do CECOM ou as tendas de triagem do HC" 

  

Qualquer dúvida entrar em contato com a Pró-Reitoria de Graduação pelo email: 

prg.corona@reitoria.unicamp.br  

 

Profa Dra Eliana Martorano Amaral – Pró Reitora de Graduação - PRG 
Profa Dra Daniela Gatti – Assessora Pró Reitoria de Graduação  
Profa Dra. Eliete Silva – Coordenadora Moradia Estudantil  
Dra. Patricia Asfora Falabella Leme – Diretora CECOM UNICAMP 
Dr. Paulo Abati – Médico de apoio aos estudantes indígenas – FCM 
Cibele Papa Palmeira – Coordenação Serviço e Assistente Social SAE 
Helena Altmann – Coordenadora - SAE 


