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Governo do Estado do Rio de Janeiro 
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação 
Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste 

 

Nota sobre atividades acadêmicas de Graduação, Pós-Graduação e Extensão durante 

período de distanciamento social em virtude da disseminação da COVID-19 

 

Caríssima comunidade Ueziana e sociedade fluminense, 

Conforme consta na PORTARIA UEZO SEI N.º 009 DE 25 DE MARÇO DE 2020 as 

medidas temporárias de prevenção de casos do COVID-19 no âmbito da UEZO, bem como 

no manifesto das universidades federais, estaduais e institutos de pesquisa do ERJ, e 

principalmente nas orientações dos órgãos de saúde nacional e internacional, a posição da 

UEZO é seguir tais orientações, com intuito de contribuir efetivamente para a redução da 

disseminação do coronavírus, orientando a comunidade Ueziana a ficar em casa.  

Relacionada a essa decisão, permanecem as preocupações em relação às atividades 

acadêmicas de graduação e pós-graduação, calendário acadêmico, conteúdo programático das 

disciplinas e a manutenção do contato com os estudantes, mesmo nesse período de Pandemia 

e distanciamento físico e social. Enxergamos a necessidade de preservar o contato com os 

estudantes durante esse período de distanciamento, como uma ação humanitária para os 

docentes e estudantes, servindo inclusive de instrumento para auxiliar na preservação da 

saúde física e mental de todos nós, durante o combate à Pandemia. No entanto, vale ressaltar 

que, a proposta de realizar atividades remotas entre professor e estudantes, não será 

equivalente, neste caso, às aulas, mas sim atividade extracurricular.  

Embora a deliberação CEE N° 376, de 23 de Março de 2020, oriente as Instituições 

integrantes do Sistema Estadual de Ensino Superior do Estado do Rio de Janeiro sobre o 

desenvolvimento das atividades acadêmicas não presenciais, em caráter de excepcionalidade e 

temporalidade, enquanto permanecerem as medidas de isolamento previstas pelas autoridades 

estaduais na prevenção e combate ao coronavírus, na UEZO não adotaremos esta medida, 

http://www.uezo.rj.gov.br/mais_noticias/2020/março/docs/Portaria%20UEZO%20009_2020.pdf
http://www.uezo.rj.gov.br/mais_noticias/2020/mar%C3%A7o/docs/Oficio_Nota%20das%20Instituições%20de%20Ensino%20superior%20e%20as%20de%20pesquisa%20do%20ERJ.pdf
http://www.uezo.rj.gov.br/mais_noticias/2020/mar%C3%A7o/orientacoes-sobre-coronavirus.html
http://www.uezo.rj.gov.br/mais_noticias/2020/mar%C3%A7o/docs/Deliberação%20CEE%20n.%20376.2020.pdf
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considerando que não possuímos cursos na modalidade a distância, todos são presenciais, 

conforme previsto nos seus respectivos projetos políticos pedagógicos.  

Ainda na deliberação do CEE, consta no parágrafo 5º do artigo 6º, que as atividades 

acadêmicas suspensas deverão ser integralmente repostas para fins de cumprimento dos dias 

letivos e horas-aulas estabelecidos na legislação em vigor. Sendo assim, na UEZO, as aulas 

presenciais que foram suspensas, em razão da Pandemia do coronavírus, serão repostas 

quando do retorno à normalidade. Em momento oportuno será apresentada adequação dos 

calendários acadêmicos da Graduação e da Pós-graduação para atender os dias letivos no caso 

da Graduação e da Pós-graduação. 

Entendemos, no entanto, ser uma oportunidade para estimular a utilização de ferramentas 

alternativas e incrementar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem. Dentre o 

conjunto de atividades remotas que estamos estudando realizar, está sendo cogitada a 

utilização de ferramentas de tecnologia de informação e comunicação, visando o 

envolvimento de atores da gestão a professores, técnicos e estudantes.  

Estamos em meio a uma desafiadora crise de saúde mundial, que demanda uma mudança de 

comportamento de todos nós. Esse é o momento oportuno para construirmos uma nova visão 

para transformação de nossa sociedade, a começar por cada um de nós. 

A UEZO, com estas medidas, reforça a estratégia de combate ao novo coronavírus, uma vez 

que o distanciamento social é a principal medida para reduzir a propagação, porém entende 

que a restrição da mobilidade tem impactos negativos que podem ser reduzidos com sugestão 

de atividades extracurriculares baseadas em Tecnologias da informação e comunicação. 

 

Rio de Janeiro, 26/03/2020 

Reitoria 

Pró-reitoria de Graduação 

Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa  

Pró-reitoria de Extensão 


