
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) 
 
 

1. Fatos 
 
Diante da situação de emergência em saúde pública por conta da pandemia de 

Covid-19, em 16 de março de 2020 a UFGD, por meio da Portaria n. 200, assinada 

pela Reitora Pro- Tempore em Exercício, prof.ª Selma Helena Marchiori Hashimoto, 

substituindo a Reitora Pró- Tempore designada pelo MEC, prof.ª Mirlene Ferreira 

Macedo Damázio, determinou a suspensão das aulas e outras atividades 

curriculares presenciais dos cursos de graduação de 17 de março de 2020 até 15 

de abril de 2020, sendo esse período passível de prorrogação, segundo o próprio 

documento. 

 
Logo em seguida, em 18 de março de 2020, a Reitora Pró-Tempore, prof.ª Mirlene 

já supracitada, publicou a Portaria n. 205 determinando a suspensão do calendário 

acadêmico a partir de 18 de março de 2020 por 30 dias, podendo tal suspensão ser 

prorrogada segundo orientações das autoridades competentes em âmbito nacional. 

O documento previa ainda que atividades acadêmicas seriam integralmente repostas. 

 
Três meses depois, em 19 de junho de 2020, novamente sem realizar consulta que 

abrangesse a comunidade acadêmica de forma ampla e que representasse o real 

cenário das opiniões das pessoas afetadas pela medida, a UFGD publicou notícia em 

sua página oficial, com o título “Volta às aulas por sistema remoto se dará em breve 

na UFGD1”. Como base para a decisão de retornar às atividades a administração 

utiliza os dados obtidos através de um questionário online, o qual nem toda 

comunidade acadêmica teve acesso. Ocorre que a análise dos dados obtidos se deu 

de maneira oportunista e manipulatória, visto que todos os resultados apontam para a 

inviabilidade da medida. 

 
Ao total 4.260 discentes responderam ao questionário do total de 7.576 estudantes 

da graduação. Assim, 3.316 estudantes ficaram de fora do questionário online. 

Mesmo assim, a reitoria tem a ousadia de considerar como “grande maioria”, apenas 

56% dos estudantes. Destacamos que dos respondentes, 47% ou seja, 2.020 

estudantes não são a favor da retomada do calendário 2020.1, utilizando atividades 

não presenciais. Outro dado, é que 21,4% dos respondentes alegou que não 

conseguirão manter o pagamento de serviços de internet para realizar atividades 

remotas. 

 
É importante ressaltar ainda, que 1.405 estudantes responderam que a principal 

dificuldade que teriam para a participação de atividades em ambiente online está 

relacionada com fatores psicológicos e emocionais. Além de que, 2.683 mencionaram 

como dificuldades, a necessidade de interação com os docentes para esclarecer 

dúvidas, 1.065 declararam ter conhecimento limitado sobre como usar a plataforma 

online de aprendizagem e 1.022 declararam não ter equipamento adequado. 

 
1 Disponível em https://portal.ufgd.edu.br/noticias/volta-as-aulas-por-sistema-remoto-se-

dara-em-breve- na-ufgd 
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A nota da reitoria não menciona as respostas de estudantes da pós-graduação ao 

questionário e até o momento não houve nenhuma informação a respeito das 

atividades da pós, que para a grande maioria também estão suspensas. No entanto, 

tivemos acesso aos resultados e apenas 438 estudantes pós-graduandos 

responderam ao questionário. Segundo divulgação da UFGD, no início de 2019, 

haviam mais de 2.000 estudantes nos 29 cursos de pós-graduação da Universidade. 

Assim, o questionário não chegou a um quarto dos e das interessadas. Dos que 

responderam, 109 acreditam que adotar as atividades remotas pode reduzir seu 

rendimento acadêmico e outros 206 acreditam que pode reduzir o desempenho 

“parcialmente”. Apenas 121 consideram que as disciplinas teóricas ministradas por 

meios online permitem aprendizagens como no ensino presencial. 120 responderam 

que suas atividades de pesquisa estão paralisadas no momento. E mesmo com uma 

eventual retomada de atividades via ensino remoto, 215 consideram que não teriam 

condições de fazer todas as disciplinas planejadas para o ano 2020 em apenas um 

semestre. 

 
Dos 595 professores, 267 nem mesmo participaram da pesquisa. Dos 328 

que participaram, 159 declararam ter “condições parciais” para desenvolver atividades 

remotas e 13 declararam não ter nenhuma condição. Como principais dificuldades 

para realizar atividades de teletrabalho durante o isolamento, 180 mencionaram a 

carência de formação para uso de metodologias e práticas de ensino a distância, 

164 mencionaram a Falta de formação para uso adequado de ferramentas de ensino 

a distância, 162 mencionaram a necessidade de interação com os alunos para 

desenvolver o conteúdo das disciplinas, 157 citaram o conhecimento limitado sobre 

como usar ambientes virtuais de aprendizagem e para 140 a natureza das atividades 

ministradas para os estudantes exige encontros presenciais. Quanto aos 

técnicos/as administrativos, apenas 282 dos 584 responderam. Para além da baixa 

adesão, considerando estes resultados, não é possível validar esse levantamento 

como capaz de assegurar a viabilidade das atividades remotas. Ao contrário disso, as 

fragilidades levantadas apontam para a manutenção da suspensão das atividades 

e do calendário acadêmico da Universidade a fim de minimizar futuros prejuízos ao 

acesso à educação e à permanência dos estudantes na universidade. 

 
Mesmo assim, ao final da notícia em análise, a Administração Central concluiu que, 

a partir das análises realizadas e com base nos dados dos questionários 

aplicados, havia fragilidades, porém afirmaram que as mesmas eram “passíveis 

de superação”, apontando o ensino remoto como viável para o retorno das 

atividades. A mesma não informou quais atividades ou ações estavam sendo 

tomadas para atender as especificidades da UFGD, especificidades essas que a 

própria notícia reconheceu. 

 
A notícia segue informando que “como forma de evitar a exclusão digital e a evasão 

de alunos pelas limitações tecnológicas, a UFGD estuda a possibilidade de aquisição 

de equipamentos e pacotes de dados de Internet para serem disponibilizados aos 

alunos”, mas não deu maiores informações ou detalhes de quais estudos foram 

feitos e quais seriam essas possibilidades. 

 



A nota também afirma que “através da análise do cenário e do momento que 

atravessamos no estado do Mato Grosso do Sul, as pró-reitorias e unidades 

acadêmicas estão elaborando plano de ação de acordo com a disseminação da 

COVID-19, com orientações à comunidade acadêmica para serem seguidas durante 

e pós-pandemia.” No entanto, cabe destacar que a Administração Central da UFGD 

propôs a elaboração de um denominado “Plano de Contingenciamento”, sendo que 

cada setor/faculdade ficaria responsável por elaborar esse documento, o que as 

unidades acadêmicas tem feito através de seus órgãos colegiados, os Conselhos 

Diretores. Mas não houve indicação de que um plano para toda a universidade fosse 

debatido e construído junto à comunidade acadêmica. 

 

Da mesma forma, não há nenhuma menção aos estudantes indígenas e moradores 

de áreas rurais de difícil acesso. É preciso considerar que a UFGD tem por objetivo 

abranger a Região da Grande Dourados, uma das regiões com a maior população 

indígena do Brasil, a qual possui mais de 30 municípios, com uma grande população 

vivendo em áreas rurais. Desse modo, o ensino remoto, como está sendo proposto, é 

totalmente excludente para os estudantes desses segmentos. 

 

Ainda seguindo o modus operandi de tomar decisões unilateriais, sem prévio debate 

e sem aprovação dos órgãos colegiados, se confirmou no dia 29  de junho de 2020, 

através da Portaria 367, assinada pela reitora pró-tempore, Mirlene Damázio, a 

determinação de retonro às atividades letivas da graduação e da pós-graduação 

da UFGD, de forma remota, através de Regime Acadêmico Emergencial e a partir 

do dia 03 de agosto de 2020. Decisão tomada uma semana após a divulgação da 

nota comentada anteriormente e sem considerar nenhuma das questõees levantadas 

pela comunidade acadêmica a cerca da viabilidade das atividades remotas. 

 

Destaca-se que órgãos colegiados nunca se reuniram ou foram consultados antes da 

tomada de nenhuma das decisões acima citadas. As portarias editadas em março, 

assim como a ultima editada em junho, foram publicadas a partir de decisão unilateral 

e sem prévio debate com a comunidade acadêmica. E agora, novamente, a decisão 

anunciada de retorno às atividades via sistema de aulas remotas também não foi 

debatida em nenhuma instância. Cabe ressaltar que não são realizadas reuniões do 

Conselho Universitário (COUNI) há meses - última reunião do COUNI realizada em 

dezembro de 2019-, assim como não se reúne o Conselho de Ensino, Pesquisa, 

Extensão e Cultura (CEPEC) que é o órgão responsável por discutir e aprovar 

determinações acerca das atividades acadêmicas de graduação e pós-graduação. 

 
 

1. Fundamentos jurídicos 

 
2.1 Gestão democrática do Ensino público 

 
Observa-se no processo relatado uma violação das determinações legais a respeito 

da gestão democrática no ensino público. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

já prevê em seu artigo 56, que as instituições públicas de educação superior 

“obedecerão ao princípio da gestão democrática assegurada a existência de 



órgãos colegiados deliberativos, de que participarão os segmentos da comunidade 

institucional, local e regional.” Além disso, a própria determinação constitucional está 

sendo desobedecida, pois o artigo 206 da Constituição elenca como um dos 

princípios da educação a “gestão democrática”. 

 

A norma constitucional ainda prevê, no seu artigo 207, que “as universidades gozam 

de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial”. 

No que se refere à UFGD, o Estatuto da universidade prevê como um dos princípios 

da instituição a “a gestão democrática, mediante deliberação em órgãos 

colegiados compostos por membros da comunidade universitária, escolhidos 

em processo eleitoral, e da comunidade local, regional ou nacional, garantida a 

prevalência da representação docente”, como prevê a legislação. Neste sentido, 

destaca-se o papel dos Conselhos Superiores, que fazem parte da Administração 

Central da Universidade. 

 
Aqui destaca-se, principalmente o papel do COUNI e do CEPEC. O primeiro, 

Conselho Universitário “é o organismo superior de função deliberativa, normativa, de 

planejamento e de julgamento de recursos de natureza administrativa, didático-

científica, econômico-financeira e 

 patrimonial.” (art. 17 do Estatuto). E o segundo, o Conselho de Ensino, Pesquisa, 

Extensão e Cultura, “organismo de supervisão, com atribuições deliberativas, 

normativas e consultivas sobre atividades didáticas, científicas, culturais, 

artísticas, de interação com a  sociedade e se estruturará em duas instâncias de 

deliberação: o Plenário e as Câmaras Setoriais.” (art 17 do Estatuto). Assim, decisões 

acerca da suspensão, retomada ou organização das atividades acadêmicas 

deveriam, como está normatizado, ser discutidas e deliberadas nesses órgãos. 

 

No que se refere à organização e planejamento do Calendário Acadêmico, das 

diretrizes para as atividades, como aulas, estágios, pesquisas, aulas de campo e etc, 

cabe principalmente ao CEPEC, através da Câmara de Ensino de Graduação e 

da Câmara de Ensino de Pós- Graduação e de Pesquisa. como já mencionado, 

esses órgãos não tem reuniões convocadas há meses. A justificativa para ausência 

de reuniões poderia ser o momento de emergência em saúde pública decorrente da 

Pandemia de Covid-19, no entanto, não cabe, pois desde o ano de 2019 o 

funcionamento dos órgãos colegiados está prejudicado. E na impossibilidade de 

realizar reuniões presenciais, a grande maioria das demais instituições federais de 

ensino tem realizado periodicamente suas reuniões de órgãos colegiados por meio de 

videoconferência. Na própria UFGD, os Conselhos Diretores das Unidades 

Acadêmicas continuam a se reunir periodicamente através de plataformas online. 

 
É atribuição da reitoria da universidade convocar e presidir tanto o Conselho 

Universitário quanto o Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura. E a 

previsão do Estatuto da UFGD orienta que § 1º O Conselho Universitário reunir-se-á 

ordinariamente uma vez por mês, essa previsão se estende também ao CEPEC. 

Assim, a omissão na convocação e manutenção dos espaços colegiados 

configura improbidade administrativa. E além disso, cerceia o direito da 

comunidade acadêmicas de debates e decidir em conjunto os rumos da universidade. 



 
2.1 Direito à educação 

 
Tratado como Direito Humano, o acesso a educação é uma garantia constitucional 

diretamente associado à ideia de igualdade material. Trata-se de direito positivo 

compondo os direitos sociais (art. 6º da CF), sendo verdadeiro direito subjetivo que 

impõe ao Estado um “facere” (fazer). A ele soma-se o anteriormente citado Art 206 

que prevê entre os princípios da educação, “a igualdade de condições para o 

acesso e permanência”, assim como a 

 “garantia de padrão de qualidade”. 

 

A partir das preocupações explicitadas neste documento a respeito da decisão de 

retornar às aulas através de ensino remoto, denunciamos que milhares de estudantes 

devem ter violado o seu direito à educação. Pois, como já apresentado, o 

levantamento acerca da viabilidade do ensino remoto se mostrou ineficiente e 

inconclusivo, primeiro porque sua forma digital já exclui aqueles e aquelas que não 

tem acesso às Tecnologias de Comunicação e Informática, e segundo, porque não é 

possível superar as dificuldades e barreiras apresentadas pelos participantes da 

pesquisa. A administração da universidade não apresenta saídas para essas 

dificuldades, assim como desconsidera a grande parcela de estudantes, docentes e 

técnicos administrativos que não foram ‘ouvidos’ sobre a possibilidade de adesão ao 

ensino remoto. 

 
Diante do exposto, é evidente que estudantes terão suas condições de 

permanência na universidade prejudicadas, tendo violado o seu direito subjetivo à 

educação. E aí não podemos nos furtar de mencionar que, principalmente, serão 

afetados aqueles pertencentes à grupos socialmente vulneráveis, como os mais 

pobres, os indígenas e os portadores de 

deficiências. Aí se trata de uma institucionalização da exclusão social. Além disso, 

não estão sendo discutidos os prejuízos ao processo ensino-aprendizagem, visto que 

não existe metodologia consolidada e nem elementos que comprovem a eficácia do 

chamado ensino remoto, logo, a qualidade do ensino superior público está em risco. 

 

Importante frisar que nesse momento de pandemia, o retorno às aulas, mesmo via 

“ensino remoto” oferece risco à saúde de professores e estudantes, porquanto 

muitas atividades essenciais ao aprendizado não se limitam à sala de aula, obrigando 

a busca por materiais que contribuam para um ensino adequado. De mais a mais, os 

estudantes que residem em áreas rurais de difícil acesso ou em territórios indígenas 

se verão obrigados a locomover-se até um local com acesso à internet suficiente para 

participarem das aulas, sob o risco de perderem seu vínculo com a universidade, 

bolsas de permanência estudantil, sem falar no medo, ansiedade e estresse de não 

conseguir acompanhar o conteúdo programático do curso, dentre outras penalidades. 

 
Sendo assim, a implementação do ensino remoto da forma proposta pela UFGD viola 

os direitos fundamentais à educação e à saúde dos discentes, além de infringir 

o próprio estatuto da universidade, assim violando também a autonomia 

universitária. 

 



2. Dos pedidos 

 
Por todo o exposto, pede-se a tomada de providências urgentes para: 

 

1. Impedir a imposição do retorno das atividades através do ensino remoto na 
UFGD; 

2. Retomar a realização das reuniões dos órgãos colegiados, em especial COUNI 

e CEPEC e das Câmaras de Ensino de Graduação e de Pós-Graduação, assim 

como a garantia do cumprimento das decisões tomadas nos órgãos 

colegiados. 

3. Garantia de que haja amplo debate sobre todas as atividades acadêmicas, da 

graduação e da pós-graduação, levando em consideração todas as 

especificidades e excepcionalidades do momento que vivemos e 

considerando a participação das entidades representativas, em especial das 

entidades estudantis. 

4. Garantia e ampliação das políticas de assistência estudantil para assegurar 

condições de permanência aos estudantes. 

 
Sendo isso para o momento, aproveito para apresentar meus votos de elevada estima 
e consideração pelos servidores públicos federais que atuam na defesa dos direitos 
humanos fundamentais. 


