Piracicaba, 04 de Março de 2021
Queridas e queridos estudantes do curso de especialização Educação e Sustentabilidade
Ambiental,
Começamos o ano de 2021 com muitas expectativas, desejando e torcendo que este ano
fosse curar as feridas que um mundo pandêmico nos deixou em 2020. Entretanto, o mundo
continua cheio de incertezas e a cada nova semana os planos são ajustados e redefinidos.
Diante desse cenário, o que não muda é a vontade da nossa equipe de realizar o curso com
a qualidade e a seriedade que essa conjuntura exige. Estamos todas ansiosas para
encontrá-las1 e iniciar a caminhada de construção do conhecimento com muito diálogo,
participação e trabalho coletivo.
Escrevemos essa carta, com carinho e respeito, para esclarecer que o curso que estava
previsto para iniciar no mês de Fevereiro, também é impactado por essas ondas de
incertezas na vida pessoal e coletiva. Por isso, ainda precisamos preencher mais algumas
vagas para chegarmos ao tamanho mínimo viável da turma.
Com encontros constantes a nossa equipe vem tendo diálogos profundos e estratégicos
sobre como caminhar nesse “terreno líquido” e achamos assertivo adiarmos o início do
curso como forma de canalizar energia na tarefa de trazer mais estudantes para perto. A
tarefa é trabalhosa, mas estamos próximos de conseguirmos completar essa comunidade
de aprendizagem que tem uma linda jornada pela frente na educação ambiental.
Atualmente, o período de matrículas regulares está previsto para terminar no dia 15 de
março e nossa primeira atividade em conjunto deverá acontecer no dia 27 de Março,
sábado, das 9h às 12h, online.
Gostaríamos de tranquilizá-las quanto às mensalidades. Os boletos começarão a correr
após o primeiro encontro da turma. Os meses de aulas também serão ajustados, garantindo
os 24 meses de duração da formação, bem como a carga horária de 600h. Temos essa
dinâmica a fim de assegurar o bem-estar de cada uma de vocês e para que em um
momento de urgência - como por exemplo, um adiamento do início do curso - isso não
prejudique a permanência das estudantes já matriculadas.
Em relação ao ajuste entre encontros presenciais e online devido ao contexto de isolamento
social, reiteramos nosso compromisso em seguir as normativas da USP. Temos uma
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(http://oca.esalq.usp.br/especializacao/formato/) e de acordo com a conjuntura faremos os
ajustes necessários considerando as necessidades e possibilidades da turma.
Vamos continuar em contato e logo teremos o nosso canal de comunicação oficial
disponível para acesso. Vocês receberão as instruções.
Continuamos por aqui pensando em cada uma de vocês e ansiosas para nossos encontros.
Por favor, confirme o recebimento dessa mensagem. Desejamos que todas estejam bem e
em segurança!
Abraços,
Equipe pedagógica do Curso Educação e Sustentabilidade Ambiental

[...] “Quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real
for difícil suportar… É hora do recomeço. Recomece a SONHAR [...]”.
- Bráulio Bessa

