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Carta aos discentes da Uesb 
 

 Vitória da Conquista, 25 de março de 2020 

 

Caro (a)s estudantes da UESB 

 

Considerando o atual contexto de disseminação do coronavírus, causador da doença 

denominada Covid-19, medidas individuais e coletivas de prevenção são imprescindíveis. 

Precisamos ser cautelosos, mas não devemos entrar em pânico, pois, na nossa 

Universidade, estamos vivos, adotando todas as medidas protetivas ao nosso alcance e 

fazendo o melhor possível para enfrentarmos o desafio.  

  

Neste momento, convido a todos para refletirmos sobre o quanto somos interdependentes 

e como nossas ações impactam aqueles com quem convivemos. A palavra-chave seria 

“cuidado”! Cuidado com nossa saúde, mas também com o bem-estar dos que estão a nossa 

volta. Não devemos adotar comportamentos que coloquem em risco a sobrevivência de 

outras pessoas. Precisamos lembrar que, na dimensão do cuidado, a nossa Universidade, 

por meio da Resolução CONSU/UESB nº 03/2020, suspendeu o calendário acadêmico, 

orientou para que os discentes permanecessem em suas residências, apoiou os moradores 

da Residência Universitária que precisavam retornar para casa, mas não tinham 

transporte, adotou o trabalho docente e administrativo remoto e manteve o pagamento de 

todas as bolsas, em especial as de Assistência e Permanência Estudantil, além das bolsas 

de formação acadêmica. A cada um de nós, cabe as medidas de autoproteção e higiene 

amplamente divulgados. Nosso objetivo último é assegurar a permanência estudantil na 

Universidade, mas que isso aconteça com qualidade de vida! 

 

Este isolamento social pode se constituir em oportunidade para realizarmos profundas e 

necessárias reflexões e mudanças em nosso modo de vida, em nossas relações com a 

natureza e no modo como tratamos os nossos corpos. Temos a chance de mostrar o melhor 

de nós: cuidado, afeto e responsabilidade conosco e com outros seres humanos. Enquanto 

formos capazes de agir assim, humanizados, sensíveis, solidários, podemos manter nossa 

esperança nas juventudes, nos adultos, na humanidade. Mas, nas palavras de Paulo Freire, 

esperança do verbo ESPERANÇAR, não aquela que passivamente espera, mas a que, 

pacientemente, acredita, age e faz acontecer o melhor. 

 

Vamos em frente, cuidando o melhor possível de nossas vidas e de quem amamos. 

Precisamos acreditar: iremos superar! 

 

Um grande abraço 
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