
 
 
NOTA 
Plenária de docentes da ADUSC 22/07/2020 
 
 
À Reitoria da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC); 
Aos Departamentos. 
 
 

A Associação de Docentes da UESC (ADUSC) realizou uma Plenária          
nesta quarta-feira (22) com a temática “Ensino remoto: a quem interessa?”. Na            
presente nota, fazemos um relato do que ocorreu neste evento virtual, que teve a              
participação média de 150 professores (as). 

A plenária iniciou-se com a presença do Professor Antônio Gonçalves          
Filho, presidente do ANDES-SN, que levantou a discussão sobre a importância           
do papel dos docentes do ensino superior durante a pandemia da COVID-19; a             
responsabilidade do ANDES-SN por salvar vidas; e o avanço do projeto           
neoliberal para se apropriar do ensino presencial, impondo um ensino remoto           
emergencial e precarizado. 

Explicou que existe uma forte pressão do estado para retomar o ensino,            
mesmo quando, apesar da gravidade da situação, as universidades não pararam as            
tarefas de pesquisa e extensão, levando-as ao ambiente virtual quando possível. 

Ressaltou também que a demanda é o que fazer agora em relação ao             
ensino, reconhecendo que há disputas de projeto e limitações para o trabalho            
remoto, pois o quadro da COVID-19 no Brasil é muito diverso. Por isso,             
explicou que a orientação da Diretoria do ANDES-SN é de continuar resistindo            
ao ensino remoto, pois ele precariza; é excludente; não leva em conta as pessoas              
com deficiência e aquelas com pouca infraestrutura tecnológica; compromete a          
qualidade do ensino; e fará avançar o projeto de privatização das instituições            
públicas, objetivo do governo federal e de muitos governos estaduais. 

Ainda assim, dentro de todo esse cenário, muitos docentes da base           
consideram que algo deve ser feito. Então, como fazer um ensino remoto menos             
prejudicial? Para isso, devemos realizar um estudo das condições sociais e           
técnicas de nossas instituições, priorizando a inclusão de todos os alunos e            
conservando a saúde física e psicológica dos professores. É necessária ainda uma            



capacitação docente, usando plataformas públicas e realizando avaliações        
processuais. 

Seguimos o caminho da resistência ao ERE, mas se ele vier a ser             
aprovado, devemos cobrar da administração superior que as condições mínimas          
citadas sejam garantidas, tomando cuidado que essa solução emergencial e          
transitória não se torne permanente.  

Todas essas discussões devem ser realizadas na base, defendendo o ensino           
público de qualidade e, se alguma mudança - ainda que provisória - for feita, não               
devemos deixar ninguém para trás. 

O professor Antônio Gonçalves ainda ressaltou a defesa do direito da           
nossa imagem nas possíveis vídeo-aulas gravadas. O que vai acontecer com           
nossa imagem no momento de caça às bruxas? Assim, devemos lutar e não             
capitular diante de qualquer solução que venha a precarizar ainda mais a            
universidade ou excluir alunos, finalizou. 

Na segunda parte da plenária foi aberta a discussão sobre os resultados e             
as indicações presentes no Relatório da comissão criada pela Portaria 328.           
Houve uma apresentação do Prof. Humberto, presidente da Comissão,         
ressaltando importantes dados levantados referentes à realidade da UESC. A          
plenária reconheceu o grande trabalho feito pela comissão. Também ficou como           
consenso que o retorno para aulas presenciais neste momento não é uma saída             
viável. Foi destacada a importância da pesquisa feita pela universidade e das            
ações que a UESC está fazendo na pandemia, mostrando que não estamos            
parados. 

Muitas falas mostraram que o ERE na UESC tem equívocos e merece            
mais discussão de nossa categoria, ressaltando que: o ensino mediado          
remotamente não é Educação à Distância; não existe ensino remoto, e sim            
existem aulas e o trabalho remoto. O trabalho remoto não constitui uma            
modalidade de ensino, senão uma atividade. Assim, trazer elementos curriculares          
em três meses para o trabalho remoto não é fazer ensino. O ensino com trabalho               
remoto vai se limitar ao envio de listas de textos para leitura e apresentação de               
atividades, o que é muito preocupante, pois é uma prática de instituições privadas             
irresponsáveis. 

A plenária também foi bastante crítica à minuta apresentada pela          
instituição. Diversos pontos contidos na proposta mostraram semelhanças à         
minuta da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), com possíveis indícios            
de plágio, além da minuta desconsiderar o trabalho da comissão. 

A Diretoria da ADUSC informou à plenária que já foi enviado um ofício à              
Reitoria solicitando esclarecimentos sobre essa situação e solicitando um         



adiamento da data do CONSU. Em contato telefônico com o Prof. Arturo            
Samana, o Reitor Prof. Alessandro Fernandes afirmou que essa minuta de           
resolução é apenas um esboço, elaborado em conjunto com a comissão, e não se              
configura plágio. O gestor disse ainda que "a resolução final que vai ser             
construída no CONSU vai responder à realidade da UESC". Essa mesma defesa é             
feita pela representação da Reitoria na plenária. 

Nesse sentido, o ofício enviado ganhou força na plenária, quando vários           
professores avaliaram a necessidade do adiamento do conselho. Muitas         
manifestações afirmaram que não há tempo suficiente para que departamentos,          
colegiados e membros representativos apreciem a minuta enviada pela reitoria e           
contribuam com a elaboração da versão final. 

 
Desse modo, com base na plenária de docentes, a Diretoria da           

ADUSC: 
 
- Solicita à Reitoria e aos Departamentos o adiamento do CONSU do dia 28/07,              
para ter mais tempo e ampliar a discussão do ERE na UESC, usando o relatório               
da comissão; 
 
- Manifesta a necessidade da elaboração de uma nova minuta, na qual a             
administração superior garanta a realização de atividades remotas pelos         
discentes, com criação de mecanismos de financiamento para evitar a exclusão,           
com auxílio no acesso à internet e aos equipamentos para estudantes que tenham             
essa necessidade, com auxílio aos discentes e professores que possam ter alguma            
deficiência e precisam de acompanhamento específico, com proteção dos direitos          
autorais dos professores em possíveis vídeo-aulas, e com a compreensão da           
péssima qualidade da internet na região, o que compromete qualquer atividade           
sincronizada. 
 

Embora tenhamos estudantes que querem aulas neste formato e nessas          
condições, é fundamental pensar naqueles que estão passando por dificuldades          
que nem imaginamos. Foi lembrado que 70% dos estudantes que responderam ao            
questionário têm renda familiar menor que dois salários mínimos. 

A plenária, finalizando, propõe a realização de uma assembleia docente na           
próxima semana, para discutir e definir uma posição da base docente da ADUSC             
relativa ao ERE na UESC. 
 

Ilhéus, 22 de julho de 2020. 


