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EM DEFESA DA VIDA, DA DEMOCRACIA E DA UNIVERSIDADE PÚBLICA: 

proposições para as atividades na UFMA em tempo de pandemia 

 

A Covid-19, que vem se disseminando em todo o mundo desde início de 2020, tem 

desafiado os governos e a sociedade a tomar medidas de prevenção e de controle da sua 

contaminação, bem como encontrar soluções para a manutenção de serviços essenciais, com a 

garantia de condições seguras de preservação da vida. Até o momento, não há indicação de 

tratamentos nem de vacinas, de modo que as medidas recomendadas pela OMS, tais como 

isolamento e tratamento dos casos identificados, testes massivos e distanciamento social são as 

únicas possibilidades de contenção da contaminação. 

A disseminação de casos no Brasil levou o Ministério da Educação (MEC), no dia 17 

de março de 2020, a publicar a Portaria nº 343, determinando a substituição das aulas 

presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia da COVID-19. 

Em seguida, no dia 19 de março de 2020, uma nova Portaria (nº 345) foi editada, fazendo alguns 

acréscimos à anterior. No dia 16 de junho foi publicada a Portaria nº 544, que prorrogou o 

período de substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais até 31 de dezembro. 

No entanto, cabe destacar que algumas universidades, como a UNB, a UFRJ e a UFMG, 

tomaram a iniciativa de não ofertar disciplinas de forma remota, considerando as dificuldades 

que enfrentam para a garantia de condições de acesso a todos os alunos. 

Na Universidade Federal do Maranhão, as medidas de prevenção iniciaram com a 

publicação da Portaria CR nº 190 de 16 de março de 2020 que regulamentou as atividades 

administrativas e acadêmicas da UFMA durante o período de emergência na saúde pública em 

decorrência do Corona vírus e suspendeu as aulas presenciais por um período de 30 dias. Em 

seguida, em decorrência dessa medida, a Resolução nº 1.978-CONSEPE, 18 de março de 2020 

suspendeu o Calendário Acadêmico de 2020. Após dois meses de suspensão do calendário 

acadêmico, a UFMA editou a Resolução nº 1.999-CONSEPE, 18 de maio de 2020, 

estabelecendo o retorno das atividades acadêmicas, por meio do ensino remoto, a partir da 

definição do calendário acadêmico especial – o período 2020.3. 

Durante todo esse período de pandemia, docentes, discentes e técnicos/as 

administrativos/as não foram convocados para um amplo debate acerca das questões que afetam 
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a vida universitária. As normas que regulamentaram o trabalho e os procedimentos 

administrativos e acadêmicos foram determinadas ad referendum, negligenciando o caráter 

democrático que rege as universidades públicas. 

A Apruma – Seção Sindical do Andes - entende que a participação dos/das docentes, 

discentes e técnicos/as administrativos/as, organizada por meios dos órgãos colegiados e de 

suas instâncias de organização política, é fundamental para garantir o princípio da democracia 

e as condições de qualidade do ensino, principalmente, nesse momento difícil que as 

universidades brasileiras enfrentam. Assim, apresentamos ao Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (CONSEPE) este documento preliminar, indicador de ações para garantir a tomada 

de decisões democráticas e as atividades de ensino, pesquisa e extensão com qualidade na 

Universidade Federal do Maranhão.  

Entendemos que, mesmo diante de situação de emergência e em condições não 

regulares de desenvolvimento das atividades acadêmicas, se faz necessário assegurar os 

princípios orientadores da educação, prescritos no Art. 3º da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9.394/1996, em especial: a gestão democrática do ensino público; a 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; a gratuidade do ensino público; 

a garantia de padrão de qualidade; a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a 

cultura, o pensamento, a arte e o saber; o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; o 

respeito à liberdade e apreço à tolerância; e a valorização do profissional da educação escolar. 

Reafirmamos, portanto, a necessidade de que todas as medidas a serem tomadas nesse 

momento de emergência sejam pautadas por tais princípios garantindo-se a universidade 

pública, laica, democrática, inclusiva e de qualidade, socialmente referenciada. É nessa 

perspectiva, que a Apruma, mantendo o seu compromisso histórico com a educação pública, 

apresenta algumas indicações para iniciar o debate e a construção coletiva de soluções para o 

difícil momento que atravessa a sociedade e as universidades brasileiras, e, particularmente, a 

Universidade Federal do Maranhão. 

1. Convocar, em caráter de urgência e de forma virtual, os conselhos superiores e 

promover um amplo debate com a comunidade universitária sobre a situação atual que 

se enfrenta na UFMA e traçar ações de forma conjunta, que possa atender à diversidade 

de seu público e de seus campi. 
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2. Constituir uma Comissão de Trabalho sobre as atividades acadêmicas da UFMA durante 

e depois da situação de emergência da saúde, com ampla participação da comunidade 

universitária, com representação das entidades docentes, estudantis, órgãos colegiados, 

para planejar as atividades de ensino, pesquisa e extensão garantindo-se condições de 

qualidade, inclusão social e medidas de segurança sanitária. Neste aspecto, competirá à 

comissão, com base em estudos científicos, construir um protocolo com medidas 

sanitárias, pedagógicas, sociais e administrativas para o retorno gradual das atividades, 

quando os estudos indicarem essa possibilidade. 

3. Garantia de serviços de assistência social aos estudantes em situação de vulnerabilidade 

social, em especial quanto a auxílios para acesso à internet e equipamentos tecnológicos 

necessários para as atividades remotas, enquanto durar a situação de distanciamento 

físico. 

4. Garantia de serviços de assistência psicológica a estudantes, professores/as e técnicos/as 

administrativos/as que o necessitarem, incluindo os grupos de pesquisa e extensão da 

universidade que já atuam nesse campo. 

5. Construir, com ampla participação de docentes e discentes e grupos de pesquisa, uma 

proposta de atendimento dos/as alunos/as com deficiência para que se estabeleçam 

soluções práticas para tornar o ambiente e o conteúdo ministrado, por meio do ensino 

remoto, acessível a todos os/as alunos/as, enquanto durar a situação de distanciamento 

físico.  

6. Fazer um levantamento minucioso, junto aos/às coordenadores/as de Curso e Diretores 

de Campus, da situação dos discentes e das condições de ensino de forma remota e/ou 

semi-presencial nos diversos Campi do continente e ações condizentes com a 

diversidade de situações de cada campus. 

7. Construir, com ampla participação de docentes discentes e pesquisadores da área da 

saúde e tecnológica, um sistema de notificação de sintomatologia, que seja transparente 

e alimentado na sua base administrativa, monitorado por uma comissão de rastreamento.  

8. Planejamento e construção de um sistema de agendamentos de horários de uso de 

laboratórios, bibliotecas, setores de atendimento ao público, sistema de transporte, em 

condições de segurança sanitária, quando do retorno gradativo das atividades 

presenciais. 
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9 Ouvir toda a comunidade de Colégio Universitário – gestores/as, coordenadores/as, 

professores/as, técnicos/as administrativos/as, terceirizados, alunos/as e 

pais/mães/responsáveis - para o planejamento das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão e em formato não presencial, possível diante do momento de pandemia. 

10 Tomar medidas de transparência da gestão e do orçamento da UFMA, incluindo a 

apresentação do orçamento atual da universidade aos Conselhos Superiores, bem como 

as projeções de gastos necessários às medidas sanitárias tecnológicas, administrativas, 

sociais e pedagógicas a serem tomadas, de modo a subsidiar o planejamento e a busca 

de recursos em outras fontes disponíveis. 

11 Construir uma cultura de autocuidado, junto à comunidade acadêmica, na perspectiva 

da prevenção e de preservação da saúde individual e coletiva, com ampla divulgação de 

medidas educativas. 

O presente documento é resultante das discussões e reflexões iniciais de uma Comissão 

instituída junto ao Grupo de Trabalho de Política Educacional da Apruma, composta por 

professores de diferentes áreas e de diferentes campi da UFMA. As considerações e as 

proposições apresentadas neste documento constituem elementos para o início de diálogo da 

categoria docente com a gestão superior da Universidade Federal do Maranhão.  

 

São Luís, 19 de junho de 2020. 

 

APRUMA – Seção Sindical do Andes Sindicato Nacional 

Grupo de Trabalho de Política Educacional - APRUMA 

Comissão Especial sobre atividades acadêmicas durante a pandemia da Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 


