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Documento para debate nº 2 - Apruma 

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

proposições para as atividades na UFMA em tempo de pandemia 

 

No dia 26 de junho de 2020, a Universidade Federal do Maranhão, por meio da Pró-

reitoria de Ensino (PROEN), publicou a Instrução Normativa nº 02/2020, estabelecendo os 

procedimentos para organização e operacionalização do retorno do Calendário Acadêmico 

referente ao período 2020.1, no que tange ao cronograma de oferta de componentes curriculares 

dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação, por meio de Ensino Remoto Emergencial 

e Híbrido (EREH), em função da pandemia do COVID-19. A referida Instrução Normativa, no 

seu Art. 3º, estabelece que a oferta e organização didático-pedagógica do processo de Ensino 

Remoto Emergencial e/ou Híbrido (EREH) se darão de acordo com o planejamento e 

cronograma definido pela Coordenação do Curso e o Núcleo Docente Estruturante (NDE), 

devendo ser aprovado pelo Colegiado do Curso. 

Dessa forma, a Comissão Especial sobre atividades acadêmicas durante a pandemia da 

Covid-19, vinculada ao Grupo de Trabalho de Política Educacional (GTPE) da Apruma, que 

vem refletindo, discutindo e elaborando proposições para garantir os princípios fundamentais 

que demarcam a luta do movimento docente em defesa da universidade pública, democrática, 

gratuita e de qualidade socialmente referenciada, apresenta o segundo documento de debate 

para orientar os docentes em suas discussões e proposições junto aos Colegiados e NDEs dos 

Cursos quanto ao retorno do Calendário Acadêmico. 

Reiteramos que todas as propostas e considerações apresentadas neste documento, 

bem como as proposições que dele derivarem junto aos cursos e órgão superiores da UFMA 

devem salvaguardar os princípios fundamentais que têm orientado o movimento docente em 

suas lutas na defesa da educação pública e gratuita ao longo de sua história e, em especial, neste 

contexto.  

O primeiro princípio é o da garantia à proteção da vida de todos e todas, de modo que, 

neste contexto, não concordamos com o retorno das atividades presenciais, considerando que 

ainda não há nenhuma indicação de controle do contágio. Estudos do professor e 

epidemiologista, Dr. Antonio Augusto, da Universidade Federal do Maranhão, indicam uma 
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reversão da tendência de queda do contágio no Maranhão. Houve aumento substancial do 

número de casos suspeitos nos últimos dias que, no dia 01 de julho estavam em 5823 casos, 

indicando que estamos diante de um repique, com reaceleração da transmissão da COVID-19. 

Assim, neste momento, é preciso considerar, acima de tudo, as condições de saúde dos/as 

docentes e discentes. 

O segundo princípio fundamental a ser garantido, é o direito à igualdade de condições 

na oferta do ensino, de modo que sejam tomadas medidas para a garantia de que todos/as tenham 

acesso às aulas com condições de aprendizagem, o que implica que as especificidades dos/as 

diferentes sujeitos/as sejam observadas e ações concretas sejam efetivadas para o atendimento 

de todos/as os/as discentes e docentes.  

O terceiro princípio a ser observado é o da democracia e da autonomia dos/as docentes 

na tomada de decisões em suas instâncias colegiadas de base quanto à oferta dos componentes 

curriculares e suas formas de organização. Todas as decisões devem ser amplamente discutidas 

e deliberadas com a participação dos/das docentes, discentes e técnicos/as administrativos/as. 

O Movimento Docente reafirma a histórica defesa da modalidade de ensino presencial 

e manifesta sua veemente oposição tanto às tentativas de adoção do ensino à distância (EaD) 

em substituição ao presencial, quanto a quaisquer formas de precarização do trabalho docente. 

Por outro lado, compreendemos as propostas de ensino remoto ou híbridas como uma 

situação de excepcionalidade no atual contexto da educação brasileira e que, ainda que se 

tomem diversas medidas mitigadoras dos seus efeitos no processo de ensino e aprendizagem, 

haverá sempre casos de exclusão social. Assim, essa situação de excepcionalidade não deve 

significar o afrouxamento do direito à educação em condições de qualidade e equidade como 

determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996.  

Os/as docentes da UFMA, em reunião de sua seção sindical, Apruma, debateram as 

determinações da Instrução Normativa nº 02/2020-PROEN e deliberaram pelo acordo com o 

retorno das atividades de ensino, de forma não presencial, em situação de emergência, 

garantindo-se as condições e situações apresentadas a seguir.  

 

1. Garantia da autonomia dos/as docentes, por meio de suas instâncias colegiadas, na 

tomada de decisão quanto à oferta dos componentes curriculares. Defendemos que o corpo 

docente exerça sua autonomia, a partir da discussão com os demais integrantes dos espaços de 
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decisão colegiada, na escolha dos componentes possíveis de serem ofertados e a forma como 

deve ser realizada a oferta, considerando a estrutura pedagógica, estrutura física e tecnológica, 

garantindo-se também o diálogo com o corpo discente na construção das propostas. Dessa 

forma, observamos que se faz necessário que os/as docentes e discentes acompanhem e 

monitorem o desenvolvimento das atividades de ensino e da pandemia, para avaliar as 

adequações das medidas e/ou determinações de novas medidas que se fizerem necessárias. 

Assim, a avaliação contínua deve considerar o momento e as condições para o retorno das 

atividades presenciais ou mesmo de suspensão de atividades remotas, caso se agrave a 

pandemia de modo a interferir na garantia das condições expressas neste documento. 

 

2. Participação dos/as docentes e discentes no Comitê de Crise da UFMA, por meio de 

suas entidades representativas. A Apruma solicitou, por meio do Ofício nº 022/2020, de 21 

de maio de 2020, a participação de professores e estudantes no Comitê Operativo de 

Emergência da UFMA, mas até o momento da edição deste documento (06/07/2020) não 

obtivemos resposta dessa justa reivindicação. Assim, reiteramos essa solicitação, uma vez que 

a participação dos/as docentes e discentes no COE é de fundamental importância para se 

garantir a democracia nas tomadas de decisões e atender melhor às necessidades dos sujeitos 

que constituem a base da Universidade e tomar decisões mais acertadas. 

 

3. Promoção de um amplo debate com docentes e discentes com deficiências para tomada 

de decisões coletivas acerca da especificidade desse público no retorno das atividades, 

garantindo-se plenas condições para a aprendizagem com qualidade. No ano de 2019, 

apenas no campus de São Luís, a Universidade Federal do Maranhão possuía um total de 309 

discentes com deficiências diversas, que envolvem deficiência física, visual, auditiva, 

intelectual, espectro do autismo, entre outras. É provável que este número seja maior, 

considerando-se os campi do continente e o aumento do percentual de cota de entrada de 

discentes com deficiência na UFMA. Esses/as discentes contabilizados estão distribuídos/as 

nos diferentes centros, sendo o Centro de Ciências Sociais (CCSO), o que tem maior número 

(119), seguido pelo Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas (CCET) que tem 74, o Centro de 

Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) com 61 e, por último, o Centro de Ciências Humanas 

(CCH) com 55. No entanto, cabe ressaltar que, como esses dados são restritos ao Campus de 
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São Luís, não dispomos de informações precisas sobre a situação dos demais campi, os quais 

devem ser envolvidos nesse debate e contemplados na oferta das condições a serem 

estabelecidas. Vale ressaltar que parte dos/as discentes com deficiência sofrem dupla exclusão 

nas condições de ensino remoto: exclusão do acesso a equipamentos e internet devido a sua 

situação vulnerabilidade; e a exclusão das atividades propostas que não estão adequadas às 

condições de aprendizagem em decorrência das deficiências que possuem. Desta forma, a 

UFMA precisa ter uma proposta concreta, considerando as especificidades de cada grupo 

de estudantes, cursos e componentes curriculares que considere os seguintes aspectos: 

a) Aquisição de equipamentos da tecnologia assistiva adequados às necessidades 

educativas dos/as estudantes com deficiência, adequação de material didático e recursos 

tecnológicos (programas, softwares) que possam ser utilizados na adaptação das aulas 

conforme as ferramentas utilizadas pelos/as professores/as; 

b) Contratação imediata de intérpretes de Libras em quantidade suficiente para atender 

aos/às estudantes dos diferentes cursos, turmas e componentes curriculares que têm 

estudantes com deficiência auditiva, de modo que os/as intérpretes possam participar do 

planejamento das aulas junto aos/às professores/as das turmas que têm estudantes com 

deficiência. 

c) Manutenção permanente de uma equipe de profissionais de suporte tecnológico, 

pedagógico e psicológico devidamente capacitada para atender os/as estudantes em 

tempo real, favorecendo a participação nas atividades de ensino com qualidade. 

 

4. Garantia de suporte tecnológico e pedagógico permanente aos/às docentes e discentes 

no uso das ferramentas tecnológicas, incluindo atividades de formação específicas 

demandadas pelo plano pedagógico do semestre de cada curso. Pesquisa realizada pela 

Apruma junto aos/as professores/as evidenciou que embora todos/as os/as professoras/es 

disponham de equipamentos como notebook, tablets e smartphone, há um percentual 

significativo de professores/as que não dispõe de internet de qualidade (46,7%) e nem de 

formação técnica e pedagógica para o desenvolvimento qualitativo das atividades de ensino de 

forma remota. Do total de professores/as que participaram da pesquisa, 63% informaram que 

não dispõem de condições para ofertar disciplinas completamente de forma remota. Desse total, 

21,8% informam que não dispõem de condições e estrutura física e tecnológica adequadas, o 
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que envolve acesso à internet e equipamentos necessários; 48,5% informaram não dispor de 

formação técnica e 29,7% não dispõem de formação pedagógica para tanto. Assim, é preciso 

garantir equipamentos e acesso à internet de qualidade não somente aos/às discentes, mas 

também aos/às docentes, bem como garantir condições de segurança sanitária aos/às 

professores/as que necessitarem trabalhar no campus por não dispor de condições estruturais 

em suas residências e, a médio prazo, a garantia de gabinetes individualizados para os/as 

docentes nas instalações na UFMA. Na formação pedagógica, deve-se observar os aspectos 

relativos à garantia da aprendizagem, de modo a evitar a precarização do ensino, ou seja, que a 

formação não envolva apenas técnicas de ensino e de uso de ferramentas, mas considere 

abordagens dos conteúdos, proposições de atividades e de avaliação e acompanhamento da 

aprendizagem que garantam a qualidade do processo. 

 

5. Aprofundamento do debate com os/as docentes e discentes e construir propostas mais 

detalhadas acerca do registro de frequência, da organização dos tempos e espaços das 

atividades e da avaliação da aprendizagem. A Instrução Normativa Nº 02/2020 - PROEN, 

no seu Artigo 5º, faz referência ao registro de frequências, mas não apresenta uma proposta 

clara e consistente de como tal registro será feito nas diversas atividades e tempos em que se 

organizarão as diferentes disciplinas. É preciso considerar, quanto ao registro de frequências 

nas aulas síncronas, a situação de discentes que no processo de desenvolvimento dessas aulas 

possam ficar sem acesso à internet, bem como, considerar aspectos relativos a prazos de 

atividades, de participação em debates, fóruns, chats. Deve-se garantir autonomia aos/às 

docentes para junto com seus estudantes, construírem múltiplas possibilidades que melhor 

possam atender às diversas situações e condições que se apresentarem. 

 

6. Reorganização da forma de distribuição da carga horária e do formato e composição 

do Plano Individual Docente (PID). Em consonância com o aspecto anterior, a Universidade 

Federal do Maranhão deverá reorganizar durante o tempo de exercício do trabalho remoto, a 

distribuição da carga horária, o que implica rever os parâmetros e o formato atual do PID. 

Assim, a distribuição atual da carga horária, de uma hora de exercício em sala de aula e uma 

hora de atividades de planejamento e de registros de avaliação, deve ser alterada, de modo que 

para cada uma hora de atividades de sala de aula, sejam computadas no mínimo, duas horas de 
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planejamento, considerando que o ensino remoto exige um maior tempo para planejamento e 

registro das frequências e das atividades de avaliação. Por outro lado, cabe considerar que, dado 

o contexto da pandemia, o tempo de trabalho está amplamente afetado pelas atividades 

domésticas e tempo dedicado ao ensino de filhos/as no lar, de modo que não é possível aos/às 

docentes e discentes dedicarem o mesmo tempo que em um contexto de normalidade dedicavam 

ao trabalho. A pesquisa realizada pela Apruma junto aos/às docentes indicou que 67,6% dos 

professores que participaram da pesquisa estão gastando entre 3 e 5 horas diárias com atividades 

domésticas e 27,5% entre 6 e 8 horas. Além disso, constatou-se que 48,5% das/dos docentes 

têm filhos/as pequenos/as e idosos/as sob seus cuidados. Estes dados indicam que é preciso 

considerar que haverá a concentração de muitas atividades no turno vespertino e noturno, o que 

exigirá uma reorganização do tempo de oferta das disciplinas. Nesse sentido, deve-se também 

considerar a possibilidade de que dois/duas ou mais docentes possam compartilhar a mesma 

disciplina com cômputo de carga horária integral da disciplina para todos os docentes no PID, 

bem como flexibilizar a carga horária mínima na graduação por docente conforme exigido 

atualmente.  

 

7. Redução do número de disciplinas a serem ofertadas e interrupção da contagem do 

tempo de integralização dos cursos. Tendo em vista a necessidade de reorganizar o tempo 

letivo, dada as características do trabalho de forma remota e as condições de trabalho e de vida 

a que estão submetidos os/as docentes e discentes neste contexto da pandemia, não é possível 

manter a oferta de disciplinas na quantidade regular. Assim, se faz necessário observar uma 

quantidade menor de oferta, para que se possa garantir a qualidade. Consequentemente, haverá 

implicações quanto à possibilidade de integralização dos componentes curriculares nos prazos 

previstos. Assim, se faz necessário interromper a contagem do tempo de integralização dos 

cursos enquanto durar a situação da pandemia da Covid-19.  Para tanto, sugerimos que seja 

realizado um diagnóstico do impacto das disciplinas que deixarão de ser ofertadas para que seja 

possível dimensionar o tempo de integralização e apresentar medidas baseadas em dados 

concretos sobre a situação. Nessa mesma direção, é preciso reprogramar o tempo de 

integralização dos cursos para os/as estudantes que estão sob planos de estudo. Outra medida 

necessária, diz respeito a mudanças nos critérios pelos quais o acesso a determinados programas 

está vinculado a indicadores de quantidade de estudantes matriculados/as, egressos/as, de 



 

     7-9 

 

conclusão de cursos e de qualidade como CI e IGC, a exemplo do PIBD e Residência 

Pedagógica. É preciso atuar junto ao MEC para que tais critérios sejam revistos neste contexto 

pandemia e pós-pandemia, uma vez que irão afetar diversos cursos e universidades, que ficarão 

impedidas de acessar tais programas, em decorrência da situação que estão enfrentando e 

continuarão enfrentando. 

 

8. Garantia da segurança de dados, direito de imagem e direito autoral dos/as docentes. O 

trabalho dos/as docentes por meio de plataformas virtuais, trabalho remoto e/ou em home office, 

conforme nota do Ministério Público do Trabalho (MP), por meio do seu Grupo de Trabalho 

GT COVID19, deverá observar os parâmetros e fundamentos da disciplina do uso da Internet, 

previstos no artigo 2º da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), com destaque para o 

reconhecimento da escala mundial da rede e para o respeito aos direitos humanos, ao 

desenvolvimento da personalidade e ao exercício da cidadania em meios digitais, à pluralidade 

e à diversidade e à finalidade social da rede. Destacamos também a garantia do princípio da 

liberdade de cátedra, previsto na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 206, que consiste 

na liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, o 

pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Assim, a UFMA deverá providenciar 

protocolos de segurança de dados e de respeito ao direito de imagem e direito à privacidade do 

corpo docente e dos direitos autorais, assegurando-lhes a realização da atividade sem exposição 

do ambiente doméstico, bem como deve-se obter o consentimento prévio e expresso de docentes 

para a produção de atividades acadêmicas, os quais devem ser difundidos em plataformas 

virtuais abertas, extracurriculares, em que sejam utilizados dados pessoais (imagem, voz, nome) 

ou material pedagógico produzido pelo profissional, conforme orienta a Nota Técnica – GT 

COVID 19 - 11/2020 do Ministério Público do Trabalho (MPT). Professores, estudantes e 

demais sujeitos envolvidos devem ser orientados e notificados de tais protocolos no início de 

cada atividade virtual. 

 

9. Considerar as especificidades de cursos cujos componentes curriculares 

majoritariamente possuem carga horária teórica e práticas indissociáveis, mesmo em 

situação de excepcionalidade como esta que vivenciamos. Deve-se considerar que há cursos 

nas universidades, a exemplo dos Cursos de Medicina, Enfermagem, Educação do Campo, 
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Educação Física, cujas características, podem impossibilitar a oferta totalmente remota. Nestes 

casos, há que se promover estudos e debates específicos com os sujeitos desses cursos a fim de 

se garantir as melhores soluções, mantendo-se os princípios fundamentais elencados no início 

deste documento, garantindo-se, inclusive, a decisão de não retorno às atividades nesses casos.  

 

10. Construção de uma proposta para o retorno das atividades presenciais, quando se tiver 

total controle da contaminação pelo Corona Vírus, com a participação da comunidade 

universitária. Entendemos que precisamos planejar, gradativamente, o retorno de acordo com 

condições sanitárias adequadas, com muito zelo pela saúde dos/as professores/as, técnicos/as e 

estudantes. Deve-se considerar, que a pandemia do Corona Vírus nos coloca o alerta de que é 

preciso, mesmo em situação de não pandemia, tomar medidas para a garantia da saúde coletiva 

e do meio ambiente, aspectos, historicamente, negligenciados nas instituições públicas de 

ensino brasileiras. A garantia dessas condições não se faz da noite para o dia, precisam de 

investimentos e medidas consistentes, que devem ser planejadas desde já. A atual direção da 

Universidade Federal do Maranhão, precisa tomar medida a longo prazo nessa direção e 

possibilitar a participação de seus sujeitos principais – discentes e docentes. Assim, a diretoria 

da Apruma reafirma a solicitação de assento no Comitê Operativo de Emergência do Ministério 

da Educação - COE/UFMA, criado em atendimento a Portaria nº 329, de 11 de março de 

2020/MEC, a fim de contribuir na elaboração de protocolos sanitários com base nas orientações 

da Organização Mundial de Saúde (OMS), da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), 

do Protocolo de Biossegurança para Retorno das Atividades nas Instituições Federais de Ensino 

do Ministério da Educação (MEC) e da Nota Técnica – GT COVID 19 - 11/2020 do Ministério 

Público do Trabalho (MPT). 

Por fim, reiteramos as demandas e proposições apresentadas no Documento nº 1, 

apresentado na reunião do Consepe do dia 19 de junho de 2020. Destacamos a necessidade de 

transparência do orçamento da UFMA para que a comunidade universitária possa acompanhar 

alterações propostas e a execução orçamentária, bem como a realização do sistema de 

notificação de sintomatologia, por meio do SIGAA, que seja transparente e alimentado na sua 

base administrativa, monitorado por uma comissão de rastreamento.  

A Apruma – Seção Sindical do Andes, na condição de representante da categoria 

docentes da UFMA, convoca todos/as os/as docentes a participarem ativamente dos debates e 
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tomada de decisão em suas instâncias colegiadas, acompanhando as ações implementadas e 

zelando para que o direito à educação com qualidade e equidade seja garantido a todos e todas 

estudantes. Ninguém solta a mão de ninguém! Ninguém deve ser deixado para trás! 

 

São Luís, 06 de julho 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 

 


