
 
 

Plenária de Professores (as) 17/08/2020 
Tema: Ensino Remoto Emergencial / Aulas não presenciais na UESC 

 
Pela Resolução CONSU 18/2020 do 03/08/2020, foram autorizadas        

temporariamente a substituição das atividades presenciais por aulas não         
presenciais devido à pandemia do COVID-19. A Diretoria da ADUSC se           
posicionou contrária à implantação do ensino remoto emergencial (ERE) na          
universidade, porque esse retorno levaria a uma exclusão dos estudantes, a           
uma perda da qualidade de ensino e uma precarização do trabalho docente. 

Em Assembleia da ADUSC do 31/07/2020, foi votada a necessidade do           
retorno às atividades de graduação. A assembleia considerou que devíamos          
lidar com o retorno às atividades de graduação, já que um prejuízo maior             
poderia ser criado se isso não acontecesse. Foi também parte dos           
encaminhamentos dessa assembleia, a realização de novas plenárias e         
reuniões para uma ampla discussão de como esse retorno às aulas deverá ser             
feito, colocando uma série de condicionantes para minimizar os prejuízos          
acima mencionados. 

A plenária desta segunda (17) contou com a participação das          
Professoras Maria Cristina Rangel (ADUSC), Zoêmia Sampaio Souza (ADUSC)         
e Eblin Farage (ADUFF), Secretária Geral de ANDES-SN. A professora Cristina           
expôs os resultados do relatório da Portaria 328 que mostraram a grande            
dificuldade de acesso à internet dos estudantes da UESC, entre outros pontos            
que a universidade deve superar para a exclusão. Na continuação, a           
professora Zoêmia explanou de forma clara as dificuldades que os alunos e            
professores vão carregar para a execução do ERE desde a inclusão digital, a             
falta de garantias técnicas e jurídicas até o adoecimento. Finalmente a           
professora Eblin estendeu a discussão para como o ERE é implantado ao            
longo do todo o Brasil, resultado de uma resposta imediata da universidade            
para com a sociedade sem um profundo debate, e mostrando o perigo que             
representa o projeto neoliberal para acabar com o ensino público das           
universidades brasileiras.  

Ficou definido realizar um protocolo de retorno para ser encaminhado à           
Comissão do CONSEPE e aos Departamentos, com o propósito de          
amadurecer o debate, em que o ERE 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             
nós conduza a um processo de exaustão e doença.  



No dia 18/08/2020, às 15h, será realizada uma reunião ampliada da           
Diretoria para começar a elaborar esse protocolo de garantias mínimas. 

 
 
Ilhéus-BA, 17 de agosto de 2020. 


