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São Paulo, 20 de março de 2020 

 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO  

“CIDADES, PLANEJAMENTO URBANO E PARTICIPAÇÃO POPULAR” 

COMUNICADO NÚMERO 1/2020 – CAMPUS ZONA LESTE  

 

 
Considerando a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS) de estado de pandemia, determinado 

em 13 de março de 2020; 

Considerando a lei n° 13.979 de 2020, que estabelece as medidas de enfrentamento de emergência em saúde 

pública em decorrência da Covid-19, visando à saúde da coletividade; 

Considerando a declaração de emergência em saúde pública de importância nacional expressa na portaria 

n°188/GM/MS/2020; 

Considerando a portaria n° 667 da Unifesp, de 13 de março de 2020, na qual foi criado o Comitê Permanente 

de Enfrentamento do Coronavírus, informando que as orientações quanto ao funcionamento da Universidade 

poderiam ser modificadas de acordo com as informações das autoridades do Ministério da Saúde; 

Considerando o pronunciamento do ministro da Saúde e do governador do Estado de São Paulo, em coletiva 

realizada em 13 de março de 2020, informando a ocorrência de transmissão comunitária da Covid-19 no 

Estado de São Paulo; 

Considerando o Comunicado 3 da Pró-reitoria de Extensão e Cultura da Unifesp de 16 de março de 2020 

sobre suspensão das aulas presenciais dos Cursos de Pós-graduação lato sensu (Especialização e 

aperfeiçoamento);  

Considerando o Comunicado 1/2020 Campus Zona Leste; 

Considerando que o curso de Especialização em Cidades, Planejamento Urbano e Participação Popular do 

Campus Zona Leste da Unifesp teve seu início em 14 de março de 2020 e tem previsão de duração de um 

ano (com aulas semanais aos sábados); 
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Considerando que o curso de Especialização em Cidades, Planejamento Urbano e Participação Popular do 

Campus Zona Leste da Unifesp é composto por 360 horas, sendo 256 horas de atividades teóricas, em um 

período total de dois semestres letivos (quatro módulos). 

 

A Coordenação da Especialização do curso Cidades, Planejamento Urbano e Participação Popular 

resolve: 

1. Suspender as atividades do curso de especialização até que o retorno das atividades acadêmicas de 

forma presencial seja definido pela Gestão Superior da Unifesp e/ou Ministério da Educação; 

2. Redefinir o calendário acadêmico assim que for definida a data de retorno das atividades presenciais. 

 

Observamos que as orientações acima valem até o dia 30 de março de 2020, ou até novas deliberações 

da Reitoria.  

 

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais necessários. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Coordenação do Curso de especialização em Cidades, Planejamento Urbano e Participação Popular 


