
 
 

Alguns princípios para regulamentar as aulas 
não presenciais na UESC - Proposta da ADUSC. 

 
Na terça-feira, 25 de agosto de 2020, a Associação de Docentes da UESC             
(ADUSC), reunida em assembleia geral extraordinária, aprovou por unanimidade a          
presente proposta para ser apresentada para a Reitoria, Departamentos,         
Colegiados e áreas de conhecimento da Universidade Estadual de Santa Cruz,           
sobre a implantação do ensino remoto emergencial, denominado por “ensino na           
modalidade não presencial mediado por tecnologia”. 
  
O presente protocolo de retorno tem o propósito de amadurecer o debate, para que              
a implantação das aulas não presenciais na UESC não crie uma transposição do             
emergencial para o permanente, não aprofunde as desigualdades e a exclusão dos            
discentes e, também, não deixe que o nosso próprio exercício da docência nos             
conduza a um processo de exaustão e doença. 
 
Sobre o acesso dos alunos: 
 
O retorno às aulas no modo não presencial somente poderá ser levado em frente se               
o aluno aderir às atividades oferecidas. Se ele não aderir, não teremos aulas. Por              
isso, cabe ressaltar a importância da universidade oferecer as condições de           
inclusão dos alunos de baixa renda, que hoje são grande parte dos discentes. 
 
O edital mencionado na Res. CONSU 18/2020, para auxilio digital e tecnológico dos             
alunos, deve ser abrangente tanto para os alunos que não se manifestaram no             
questionário do Relatório da Comissão Portaria 328/2020, como para aqueles que           
se manifestaram e dos quais mais de 70% está numa faixa de renda familiar menor               
a 2 salários mínimos. É, portanto, responsabilidade da Universidade oferecer          
estrutura física adequada para que o estudante tenha acesso ao ensino não            
presencial. 
 
Entende-se por estrutura adequada: 
 

● Acesso a computadores ou tablets; 
● Internet de banda larga ou por satélite, para áreas rurais; 
● Fones de ouvido; 
● Acesso aberto a bibliotecas online. 



 
O auxílio emergencial não deve exigir uma reposição monetária do aluno se, por             
algum motivo, este não puder acompanhar as aulas não presenciais. A desistência            
do aluno deve ser comunicada aos colegiados para não criar problemas jurídicos            
futuros à universidade ou ao estudante. 
 
É responsabilidade da Universidade oferecer apoio psicológico aos estudantes que          
tenham dificuldade no processo ensino-aprendizagem e garantir o acesso e o apoio            
aos alunos que são público alvo da educação especial. 
  
Sobre as aulas: 
 
A UESC deve dar garantias técnicas e jurídicas para que os professores possam             
realizar as aulas remotas. Muitos dos professores não possuem dispositivos          
adequados para atividades online, seja hardware ou conexão de banda larga.           
Assim, a universidade deve prover esses meios. 
 
Do ponto de vista jurídico, não existe uma legislação estadual que regulamente a             
atividade de ensino remoto para as UEBAs. Também não existem precedentes           
jurídicos de ações que mostrem os riscos dos direitos autorais ou dos direitos de              
imagem dos docentes nessa atividade. Por isso, a administração superior deve           
fazer uma regulamentação preventiva para garantir os direitos dos professores cujos           
deveres estarão sendo cumpridos. 
 
Um ponto associado, para garantia e segurança dos docentes e discentes, é            
disponibilizar e-mail institucional para todos os alunos, o que pode ser outorgado no             
momento da matrícula. 
 
Além disso, apontamos como fundamental a capacitação e o treinamento          
institucional para os docentes e discentes diante dessa situação. 
 
Outro aspecto considerado importante para que o ensino não presencial ocorra, é a             
preservação da autonomia dos colegiados, contemplando a diversidade e         
especificidades das áreas de conhecimento, para informar quais os componentes          
curriculares e/ou atividades de ensino podem ser ofertadas, de forma a garantir a             
participação dos docentes da área. Podem ser realizados seminários integrados ou           
estudos dirigidos com aproveitamento, entre outras formas. 
 
A área de conhecimento pode se resguardar ao direito de não ministrar qualquer             
disciplina durante a pandemia ou substituí-la por cursos livres, que considere mais            
adequados ao momento, sem qualquer prejuízo para progressão e licenças ou           
outros direitos dos professores. 



 
A área de conhecimento, com as devidas justificativas, poderá não indicar docente            
para disciplinas solicitadas pelo Colegiado, bem como sugerir disciplinas a serem           
ofertadas. 
 
Cabe ressaltar que as atividades de ensino não presenciais vão criar uma            
desigualdade nas ações de ensino, sendo necessário que a disciplina oferecida no            
semestre extraordinário seja ofertada novamente no período regular. 
 
Por fim, a Universidade deve dispor de instrumentos que não permitam que o             
oferecimento das atividades não presenciais fira o princípio da equidade e, com            
isso, alimente ainda mais as desigualdades. 
  
Sobre os professores: 
  
Para fins de progressão de carreira, neste período extraordinário, o professor que            
não estiver ministrando disciplina não presencial deverá contabilizar a carga horária           
mínima no item ensino, sendo complementado por pesquisa e extensão ou           
atividades administrativas. 
  
Sendo este período extraordinário, consideramos que a carga horária de atividades           
de ensino seja flexibilizada, para contabilizar uma carga justa para planejamento e            
preparação. 
  
Sob nenhuma hipótese, os professores poderão ser penalizados por não terem           
componente curricular para ministrar e/ou utilizarem a carga horária mínima de           
ensino durante este período excepcional. 
  
Assegurar mecanismos jurídico-administrativos para que fique resguardado, ao        
professor, o direito de imagem e autoria, sendo todo o material disponibilizado            
online de seu exclusivo direito. 
  
Cabe a Universidade disponibilizar estrutura adequada para que o professor possa           
realizar o ensino não presencial, tais como acesso a computadores e internet. 
  
Que a UESC discuta as possíveis plataformas utilizadas e dê formação aos            
docentes para a utilização das mesmas. 
 
 
Ilhéus, 25 de agosto de 2020. 


