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Assunto: Informações necessárias para responder à recomendação nº 031/2020 do Ministério Público do
Rio de Janeiro

 

Em atenção a CI UEZO/REITORIA SEI Nº66, que solicita informações necessárias para responder à
recomendação nº 031/2020 do Ministério Público do Rio de Janeiro, informo:

1.         Sobre o número aproximado de dias letivos previstos para a composição do calendário letivo de
2020, ainda que de forma provisória, com a indicação dos períodos de recesso suficientes e necessários
para descanso, respeitada a autonomia do sistema de ensino:

A Uezo é uma Instituição de Ensino superior vinculada Sistema de Ensino estadual - Conselho Estadual de
Educação do Rio de Janeiro. Em 13 março de 2020 o Decreto nº 46.970 determinou o estado de calamidade
pública no estado do Rio de Janeiro, em decorrência da Covid-19 e determinou a suspensão, pelo prazo de 15
(quinze) dias, as aulas presenciais, sem prejuízo da manutenção do calendário recomendado pelo Ministério
da Educação. O governo do Estado fez publicar, ainda, o Decreto Estadual nº 47.027/2020, por meio do qual
decretou a suspensão das aulas presenciais até o dia 30 de abril de 2020. Este último decreto foi sucedido
pelos Decretos Estaduais nº 47.052/2020, 47.068/2020, 47.102/2020, 47.112/2020, e 47.129/2020, tendo este
último prorrogado a suspensão das aulas presenciais até o dia 06 de julho de 2020. Em 23 de março de 2020
o Conselho Estadual de Educação expediu a Deliberação CEE N° 376, que orientou as instituições
integrantes do Sistema Estadual de Ensino do estado do Rio de Janeiro sobre o desenvolvimento das
atividades escolares não presenciais, em caráter de excepcionalidade e temporalidade, enquanto
permanecerem as medidas de isolamento previstas pelas autoridades estaduais na prevenção e combate à
Covid-19. Consta no artigo 7º desta deliberação, que “caso as medidas de isolamento se estendam, mantendo
a suspensão das aulas presenciais, ou haja novas determinações legais, este Colegiado emitirá novas
regulamentações e tornará públicas suas orientações”. Conforme mencionado acima, as medidas de
isolamento se estenderam além da data dos Decretos estaduais publicados na época da deliberação CEE, na
verdade, até o presente. Além disso, desde então, novos marcos legais foram definidos, como a Medida
Provisória nº 934, de abril de 2020, que flexibiliza o calendário escolar, prorrogada até 31 de dezembro, o
Parecer nº 05, de 2020, do Conselho Nacional de Educação, que dispõe sobre a reorganização do calendário
escolar e sobre a possibilidade de cômputo de atividades pedagógicas não presenciais para fins de
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da pandemia da Covid-19. Este parecer possui caráter
orientador e dispõe que a competência para definir a reorganização dos calendários e a realização de
atividades pedagógicas não presenciais é dos sistemas de ensino. Além disso, a Portaria nº 544, de 16 de
junho de 2020, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto
durar a situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19. Como instituição estadual, ainda requisitamos
novas regulamentações deliberadas pelo Sistema de Ensino Estadual (CEE-RJ), com medidas equivalentes
ou semelhantes, visando prosseguimento. Recentemente, a Uezo debateu com a Secti e com representante do
CEE-RJ, Sra Maria Celi, que se disponibilizou a apoiar em tudo que for necessário, aguardando um segundo
momento, em conjunto com as Universidades estaduais, nossas irmãs no Rio de Janeiro, para a definição de
regulamentação sobre estes temas, que atenda a todas as IES vinculadas.



Internamente, a Prograd tem debatido com representantes do Diretório Acadêmico de Ensino e com o Fórum
de Graduação, este último constituído por mim e pelos Diretores de Unidade. O grande cenário de incertezas
e o aspecto dinâmico desta pandemia têm dificultado a elaboração de planos mais concretos, no entanto, há
possibilidades de fazermos um calendário acadêmico com dez a doze semanas, lembrando que ainda
dependemos do CEE-RJ para regulamentar o calendário anual com menos de duzentos dias e de outra
autorização para a aquisição de chips para os alunos vulneráveis, visando a igualdade de condições para o
acesso à educação (aulas remotas) e a garantia do padrão de qualidade.

Quanto a indicação dos períodos de recesso suficientes e necessários para descanso, igualmente, dependemos
do Sistema de Ensino, pelas razões já expostas. Entretanto, é possível antecipar que 30 dias de descanso -
também são necessários para organização do período seguinte, no que concerne o acerto de notas e
frequências (quando couber), histórico escolar, inscrição de disciplinas, escrituração das disciplinas na grade
individual do aluno (boletim do sistema acadêmico) após avaliação de cumprimento dos pré-requisitos,
provavelmente ocorrerá entre os meses de dezembro e janeiro.

 

2.         Sobre o resultado do mapeamento discente e docente para acessibilidade remota:

Mapeamento com os discentes:

45% dos discentes participaram desta pesquisa.

Perguntas:

1. Qual o seu Curso? *
2. Está em qual período?
3. Você tem acesso à internet? *
4. Você tem computador em casa? *
5. Qual o tipo de rede você tem acesso? Escolha as que mais se adequam à sua situação: Discada

(Utilizando telefonia fixa); Banda larga (do tipo Net/Claro, Oi fibra, Oi velox, Live Tim, Vivo Fibra),
Móvel (Utilizando plano de dados do celular)

6. Acredita que consegue estudar/assistir aulas remotamente através de plataformas virtuais? Sim; Não
7. Qual a sua opinião sobre o desenvolvimento de atividades didáticas remotas no contexto de quarentena

produtiva ou distanciamento social: ; Concordo fortemente; Concordo parcialmente; Discordo

 

Resultados parciais:       

 98% dos discentes possuem acesso à internet.
88% possuem computador pessoal.
O tipo de internet que os discentes têm acesso é:

Banda-larga 63%;

Móvel + Banda-larga 29%;

Somente internet móvel 8%.

85% dos alunos afirmaram conseguir estudar/assistir aulas remotamente através de plataformas
virtuais.
90% dos discentes concordam com o desenvolvimento de atividades didáticas remotas no contexto do
distanciamento social,

45% fortemente e 45% parcialmente. Os demais 10% discordam.

 

Mapeamento com os docentes:



65% dos docentes participaram desta pesquisa.

Perguntas:

1. Quais tipos de atividades remotas podem ser desenvolvidas nas suas disciplinas?

2. Gostaria de receber alguma capacitação, para desenvolver a sua disciplina de forma remota?

3. Das disciplinas que é responsável, quais poderiam, excepcionalmente, ter as aulas presenciais substituídas
por aulas, ou outras atividades didáticas, conduzidas remotamente? Fornecer as informações abaixo para
cada disciplina, obrigatórias e eletivas, que é responsável.

4. Considerando a necessidade de permanência em distanciamento mínimo de segurança entre estudantes,
professores e técnicos, em sala de aula ou laboratório de aula prática, acredita que suas disciplinas poderiam
ser ministradas, excepcionalmente, utilizando uma estratégia de rodízio, com a divisão da turma em grupos
menores que poderiam se alternar em horários, ou mesmo dias, estabelecidos para cada grupo?

5. Você poderia participar de um grupo de trabalho para capacitação de outros docentes em preparação de
atividades remotas? Participantes do grupo de trabalho receberão certificado emitido pela Prograd e Reitoria.

 

Resultados parciais:

49% dos docentes participantes não necessitam de treinamento especial para ministrar aulas remotas.
Dentre os pedidos de treinamento, se destacam: produção e edição de vídeo e tutoriais sobre uso de
plataformas de ensino à distância.
54% dos docentes participantes acreditam que é possível ministrar suas aulas utilizando um sistema de
rodízio entre as turmas. 43% dos docentes participantes discordam, e entre as justificativas, destaca-se
a preocupação com a propagação do vírus COVID-19 entre os discentes e docentes. 3% dos docentes
participantes não opinaram.
76% dos docentes participantes afirmaram que não podem participar de um grupo de trabalho para
capacitação de outros docentes em preparação de atividades remotas. 22% dos docentes participantes
optam por participar, enquanto 1% não opinaram.
71% dos docentes participantes afirmam que todas as suas disciplinas podem ser ministradas de
maneira 100% remotas.

 

Atenciosamente,

 
Vânia Lúcia Muniz de Pádua

Pró-reitora de Graduação
ID 4253165-9

Documento assinado eletronicamente por Vania Lucia Muniz de Padua, Pró-Reitora, em
30/06/2020, às 13:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador 5770229 e
o código CRC 8C84F231.

Referência: Processo nº SEI-260002/000428/2020 SEI nº 5770229
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