Piracicaba, 18 de Março de 2021
Queridas1 estudantes,
Vivemos tempos de muitas incertezas. A cada semana novas notícias, diretrizes e
protocolos surgem, exigindo adaptação e reorganização em nossas vidas pessoais e
profissionais. Este cenário também tem afetado a organização de nosso curso de
especialização em Educação e Sustentabilidade Ambiental, realizado pela Oca - Laboratório
de Educação e Política Ambiental da ESALQ-USP. Tanto pelas incertezas que as
estudantes têm vivido, quanto em relação às diretrizes institucionais da universidade e do
governo para realização de cursos como este.
Nessa perspectiva, propusemos a realização de um curso semipresencial com vistas a
garantir a flexibilidade que este momento exige. Infelizmente, ainda não foi suficiente para
fecharmos a turma com 30 estudantes. Atualmente estamos com 21 educandas. Como
relatamos em nossa primeira carta, nosso cotidiano tem sido de muita reflexão e
proposição, buscando encontrar os caminhos que melhor se adequam a todas as pessoas
envolvidas.
Por isso, optamos por adiar o início do processo educador para julho de 2021. Com essa
estratégia, pretendemos ganhar tempo tanto para receber mais estudantes em nosso grupo,
como também fazer adequações à estrutura curricular de modo que possamos abarcar as
necessidades de todas. Os critérios para participação presencial deverão se dar de forma
heterogênea e particular ao longo de nossa jornada, já que cada uma tem necessidades
específicas. Algumas convivem com pessoas do grupo de risco e não poderão se expor aos
encontros presenciais, outras já terão tomado vacina, outras não poderão se deslocar até
Piracicaba devido ao contexto, entre tantas outras variáveis.
Vamos aproveitar esses próximos três meses que temos até julho para, mais uma vez,
inovar na estrutura pedagógica propondo radicalizar na flexibilidade e autonomia do
processo de aprendizagem de cada estudante. Queremos que cada uma possa escolher
seus caminhos dentro do curso, de forma personalizada e que atenda às suas demandas
profissionais e pessoais de aprofundamento. Essa sempre foi uma característica marcante
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de nossos processos formadores e que continuaremos aprofundando nesse novo cenário
em que a conjuntura nos desafia a se reinventar.
Estamos comprometidas com a realização de um curso potente e transformador.
Mas,sabemos que essas mudanças podem implicar na não continuidade de algumas
matriculadas no curso . Entretanto, afirmamos que todas já têm uma vaga garantida, se
assim quiserem. Quem não tiver condições de aguardar o início da turma em julho/2021,
entre em contato conosco (Bianca - cursos.oca@usp.br) com cópia para a FEALQ (Danielle
-c
 dt_apoio@fealq.com.br) e solicite o reembolso da taxa de matrícula.
O momento que vivemos exige, mais do que nunca, que atuemos de forma coordenada na
transição educadora para sociedades sustentáveis. Nosso compromisso é de nos
reinventarmos para que essa jornada esteja condizente com as necessidades desse novo
tempo.
Estaremos à disposição para dialogar mais sobre todos esses temas no dia 27/03/2021 ás
9h, pelo Zoom, no link:
h
 ttps://us02web.zoom.us/j/87344266298?pwd=YXpxeEU0M0oraWxvYnFOM3JlSGNSQT09 .

Pretendemos nos conhecer, esclarecer dúvidas e conversar um pouco sobre este momento
que vivemos.
Grande abraço,
Equipe pedagógica

