
 

 

Contribuições à Minuta do CONSEPE, que trata do Ensino Remoto          
Emergencial – ERE, feitas pela Assembleia da ADUSC ocorrida em 02 de            
setembro de 2020. 
 

1. Questionamentos: 

1. Qual seria o prejuízo para aquele professor que não se sentir bem/não tiver             

as condições necessárias para ministrar aulas remotamente?  

2. Como será feito o registro do trabalho docente dos professores que não            

atingirem a carga horária mínima prevista no estatuto do Magistério Superior? 

3. Que tipo de equipamento será disponibilizado para que o professor possa           

desenvolver as atividades do Ensino Remoto Emergencial? 

4. Haverá número mínimo ou máximo de estudantes por disciplina para que ela            

seja ofertada? 

5. Qual será a medida adotada para viabilizar o acesso de professores e            

estudantes a equipamentos/conexão de rede, a exemplo de outras         

universidades? 

6. No caso de problemas de acesso à internet ou de falta de energia, como              

ficará a situação? Haverá algum protocolo prevendo essas situações ou ao           

menos indicando como proceder nestes casos? 

7. Como seria registrada a frequência do aluno nas aulas remotas? Situações           

excepcionais, como queda de energia, falha no sinal de internet ou condições            

adversas seriam aceitas como justificativa de ausência durante as aulas e           

avaliações? 

 

2. Encaminhamentos: 

1. Solicitação de parecer à Projur sobre o reconhecimento de atividades de           

ensino na forma assíncrona que incluam assistir e promover lives, minicursos,           

formações etc.; 
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2. Que a carga horária docente inclua as atividades de orientação de estágio,            

pesquisa, extensão, TCC, como trabalho docente, para que não seja          

considerada para a carga horária somente a oferta de disciplinas; 

3. No entendimento de que o planejamento das disciplinas vai demandar muito           

mais tempo do professor, é possível aumentar de 75% para 100%, por            

exemplo, da CH para essa atividade (contrário ao que está na resolução            

11/2012); 

4. Especificação da CH máxima e mínima das atividades síncronas e          

assíncronas, uma vez que são atividades diferentes; 

5. Uma vez que se matricular nas disciplinas é facultativo ao aluno e que ele              

pode trancá-la a qualquer momento, como fica a CH do docente caso sua             

disciplina seja cancelada? 

6. O professor que não tiver condições de saúde física e/ou mental não poderá             

ofertar disciplinas remotamente; 

7. Que a UESC utilize como parâmetro uma plataforma digital que seja aberta e             

pública, como a plataforma da Rede Nacional de Pesquisas. E que a UESC             

forneça a capacitação aos docentes; 

8. Que seja incluído um artigo que trate da inclusão digital dos estudantes; 

9. Que seja incluído um artigo que trate da inclusão digital, fornecendo           

equipamentos e capacitação técnica aos docentes; 

10.Que a gravação das atividades síncronas seja uma opção dos docentes; 

11.Que não sejam ofertadas as disciplinas de estágios obrigatórios ou não           

obrigatórios na forma presencial, visto que apresenta um elevado risco de           

contaminação para os discentes, considerando-se o elevado crescimento dos         

índices de contágio na região; 

12.Que seja incluído um dispositivo para colocar como opcional a oferta de            

atividades às/aos docentes que cuidam de outras pessoas – crianças, idosos           

e pessoas com deficiência, sendo que o impacto maior desse cuidado recai            

sobre MULHERES, conforme amplamente documentado por inúmeras       

pesquisas; 
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13.Que seja incluída recomendação sobre a permanência dos laboratórios na          

condição de fechados. Abrir os laboratórios significa deslocamento dos alunos          

e como as duas cidades estão com os índices de contágio em crescimento,             

isso representa risco de contaminação junto aos alunos e propagação com os            

familiares. Mesmo com rígidos protocolos de biossegurança para os         

laboratórios, não há segurança para os alunos em deslocamento,         

principalmente no interior do transporte público; 

14.Que o PIT/RIT do período da pandemia não seja utilizado para retirar            

qualquer direito docente no efeito de progressão/promoção e contagem de          

tempo na carreira; 

15.Que a carga horária docente não seja contabilizada a partir das atividades            

desenvolvidas no período da pandemia, considerando-se a carga horária         

máxima docente de acordo com o regime de trabalho: 20 horas, 40 horas ou              

40 horas em regime de dedicação exclusiva. 

 

Ilhéus-BA, 02 de setembro de 2020. 
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