
 

 

“RESULTADO DO FORMULÁRIO DE CONSULTA ÀS COORDENAÇÕES DE CURSO ACERCA DO  

POSICIONAMENTO DOS COLEGIADOS DE CURSO RELATIVO AO FORMATO DE OFERTA  

DE COMPONENTE CURRICULAR NO CALENDÁRIO 2020/2 DA UFR” 

Rondonópolis, 03 de março de 2021 

Divulgado entre as Coordenações de Curso, em 25 de fevereiro de 2021, a Diretoria da Adufmat – 
Seção Sindical Rondonópolis (ANDES/SN) partilha, com a categoria docente da Universidade Federal de 
Rondonópolis (UFR), os resultados do formulário de consulta às/aos Coordenadoras/es de Curso acerca do 
formato de oferta de componente curricular no Calendário 2020/2 da UFR, que fora elegido, coletivamente, 
pelos respectivos Colegiados de Curso. Até 02 de março de 2021, foram respondidos 21 formulários. Destes, 
foram excluídos 2 formulários por repetição de respostas de mesmo Curso, restando 19 formulários válidos ou 
analisáveis.  

Participaram 19 Coordenadoras/es de todos os 19 Cursos que compõem os quatro Institutos da 
UFR: Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS), Instituto de Ciências Exatas e Naturais (ICEN), Faculdade 
de Ciências Aplicadas e Políticas (FACAP) e Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas (ICAT).  Destes, a 
maioria – 16 (84,2%) Coordenadoras/es –  afirmou que a decisão coletiva dos Colegiados de Curso defendeu 
que o formato de oferta de componentes curriculares no Calendário 2020/2 deve ser “REMOTO, garantida a 
autonomia dos Colegiados de Curso de ofertarem (ou não) práticas profissionais de estágios e de laboratório, 
aulas de campo e visitas técnicas, desde que obedecidas as Diretrizes Nacionais Curriculares (DCNs) aprovadas 
pelo Conselho Nacional de Educação (CNE)”.  

Apenas três (15,7%) Coordenadoras/es afirmaram que os respectivos Colegiados de Curso 
defenderam o formato “HÍBRIDO, ‘aquele no qual o desenvolvimento de ensino e aprendizagem de um 
componente curricular combinam atividades no formato presencial e no formato remoto’".  

Nenhuma/um Coordenadora/or de Curso afirmou que seus respectivos Colegiados de Curso 
defenderam o formato “PRESENCIAL, aquele cujas atividades poderão ser desenvolvidas integralmente de 
modo presencial, seguindo os protocolos sanitários do Comitê da Covid-19 da UFR”. 

 
Institutos de docentes Coordenadoras/es participantes 
 

Institutos Número de Coordenações 
participantes 

ICHS 7 (36,8%) 

ICEN 6 (31,6%) 

ICAT 3 (15,8%) 

FACAP 3 (15,8%) 

Total 19 (100%) 

 
 



Cursos das/os Coordenadoras/es participantes 
 

1. Administração 
2. Biblioteconomia 
3. Ciências Biológicas – Bacharelado 
4. Ciências Biológicas – Licenciatura 
5. Ciências Contábeis 
6. Ciências Econômicas 
7. Enfermagem 
8. Engenharia Agrícola e Ambiental 
9. Engenharia Mecânica 
10. Geografia 
11. História 
12. Letras – Lingua Inglesa 
13. Letras – Língua Portuguesa 
14. Matemática 
15. Medicina 
16. Pedagogia 
17. Psicologia 
18. Sistema da Informação 
19. Zootecnia 

 
Formato de oferta de componente curricular elegido, coletivamente, pelos Colegiados de Curso, para o 
Calendário 2020/2  
Remoto: 16 Cursos (84,2%) 
Híbrido: 3 Cursos (15,8%) 
Presencial: 0 Cursos 

 
 
 
FORMATO REMOTO: Justificativas que fundamentam a decisão coletiva dos 16 Cursos que o defendem 

 

Continuamos em período de Pandemia, sem vacinação para todos, com novas Cepas de vírus 

espalhando-se pelo Brasil e número de mortes diárias elevadas. Além disso, a Universidade não oferece 

estrutura física adequada, não há servidores em número suficiente para limpeza segura, as condições 

climáticas mato-grossenses impedem que as salas permaneçam com janelas e portas abertas, dentre outras 

questões. Desse modo, apesar do Ensino no formato Remoto nos trazer várias dificuldades e prejuízos que 

afetam docentes e discentes, é irresponsabilidade e negacionismo expormos a comunidade acadêmica 

a adoecimento e até a morte. 

 

Pontos principais: 1) A situação pandêmica não está sob controle para justificar a adoção da 

presencialidade; 2) A maioria dos docentes e dos estudantes do Curso de Ciências Econômicas é favorável 



ao ensino remoto enquanto persistir a pandemia de COVID-19; 3) O Curso de Ciências Econômicas entende 

que a escolha da modalidade de ensino é competência do Colegiado de Curso de Graduação, em especial na 

atual situação de pandemia, e não fruto de decisões individuais de cada docente. Todas as decisões no 

âmbito da Universidade são decisões colegiadas, e não individualizadas. A individualização de 

decisões institucionais é perniciosa e corrói os princípios da gestão universitária democrática ; 4) O 

Curso de Ciências Econômicas considera irresponsável delegar para o(a) docente toda a responsabilidade da 

decisão sobre o formato do ensino que será adotado para 2020/2, forçando-o(a), inclusive, a assinar uma 

autodeclaração de saúde; 5) O Curso de Ciências Econômicas entende que o contexto de pandemia, por 

si só, já caracteriza e define a excepcionalidade, justificando, assim, a adoção integral do formato 

remoto pelo(a) docente, sem a necessidade de produzir autodeclarações de saúde . 

 

O Colegiado de curso, com representação discente, argumenta que não há condições sanitárias no 

ambiente da universidade (salas arejadas, ventiladas e seguras), bebedouros, banheiros, etc... que 

garantam a segurança dos servidores e discentes diante de um retorno presencial. Foi destacada a 

condição de alunos que moram fora de Rondonópolis e que retornaram aos seus lares, bem como 

alunos que dependem de transporte coletivo em condições precárias, o que coloca a sua integridade 

física em risco. Ademais, muitos docentes são ou dividem o mesmo teto com um parente que pertence ao 

grupo de risco. 

 

O Colegiado do Curso de Psicologia decidiu que não ofertará ensino presencial, já que o contexto sanitário 

é de piora da pandemia de COVID-19 e que não há infraestrutura que garanta a segurança sanitária 

necessária. Ademais, a decisão pela modalidade de ensino não deve ser de alguns docentes ou 

colegiados, mas de toda a Universidade, frente ao contexto complexo e paradoxal no campo político e 

sanitário, uma vez que houve um agravamento da pandemia e que as autoridades estão cedendo a pressões 

políticas e expondo a população a riscos. 

 

O Colegiado se manifestou a favor do remoto, mas também há professores dispostos ao ensino híbrido, 

entendendo que este é junção do presencial e remoto. O Colegiado fez vários questionamentos, caso haja 

obrigatoriedade do ensino presencial. Entende também que há legislação maior quanto a isso. 

Falta de estrutura, espaços inadequados, incompatibilidade de atividades práticas mantendo 

distanciamento, alunos, técnicos e professores em grupos de riscos, falta de fiscalização da instituição 

em relação às recomendações do Comitê da UFR de combate à COVID. 

 

As salas de aula e laboratórios não comportam a taxa de ocupação para a Condição Amarela, haja vista que 

sob o dado geral do Estado de MT, em 01/03/2021, a taxa de ocupação de UTI é de 81,75% 

(http://www.saude.mt.gov.br/painelcovidmt2/, acesso em 01/03/2021). Obs.: Essa decisão foi obtida em 

reunião com todos os professores da Eng. Mecânica (dia 01/03/2021, Doc SEI 3291280) 

 

Risco eminente e crescente de contágio sem a correspondente estrutura de saúde pública,  tanto para 

docentes quanto discentes e ausência de estrutura física na UFR para aulas presencias ou híbridas.  

Os docentes estão preocupados com o avanço da pandemia e com o deslocamento dos discentes das 

diferentes localidades. 

 

No momento, não há segurança sanitária para professores e alunos que justifique o ensino presencial , 

além de nossas salas de aulas e laboratórios não apresentarem condições físicas e estruturais 

adequadas para comportar os alunos, professores e técnicos de acordo com as recomendações do Comitê 

de contingenciamento da Covid-19. 

 

O Colegiado colocou em ata que o ideal seria retorno remoto até vacinação em massa. Entende que o 

risco ainda é enorme e que temos vários alunos de outras cidades. Fez vários questionamentos quanto 

ao ensino presencial, considerando os protocolos que precisam ser seguidos. 

 



Em razão dos números alarmantes de casos de COVID e devido ao quase colapso do setor de saúde, o 

Colegiado ampliado do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental definiu pela realização de atividades 

remotas para o calendário letivo 2020/2. 

 

Não é seguro o retorno à aula presencial sem a vacinação. Desnecessário correr esse risco, muitos 

alunos são grupo de risco e se sentiriam excluídos em não poder ir à aula presencial sem vacina. 

Diante do surto cada vez maior do Covid-19, o Colegiado entende que as aulas precisam ser remotas. 

 
Na atual conjuntura, não temos outra opção a escolher. 

 
FORMATO HÍBRIDO: Justificativas que fundamentam a decisão coletiva dos três Cursos que o defendem 
 

Desde que haja vacinação e compreendendo que mesmo havendo, será necessário ainda cumprir certas 

medidas de segurança a médio prazo, considero-me a favor de o professor de Estágio Supervisionado 

ou aqueles que desenvolvem Práticas como Componente Curricular desenvolverem certas atividades 

presencialmente. Entendo que algumas atividades destes componentes são inconcebíveis a serem 

desenvolvidas no modelo remoto. 

 

O Curso de Enfermagem defende a autonomia dos colegiados para definir o formato de oferta das disciplinas. 

O Curso possui componentes curriculares teórico-práticos em que a carga horária prática supera a 

teórica e componentes curriculares somente práticos. A oferta híbrida permite que tais componentes 

sejam ofertados. 

 

O Curso de Medicina, por trabalhar com metodologias ativas, apresenta em seu PPC uma quantidade 

considerável de conteúdos práticos nos componentes curriculares que não podem ser trabalhos de 

maneira remota de acordo com as Instruções do Conselho Nacional de Educação para a educação médica. 

Assim, o Curso optou pelo modo de oferta hibrido, desde que as condições epidemiológicas sejam 

favoráveis e todas as recomendações dos protocolos de enfrentamento sejam cumpridas. Caso a 

classificação de risco entre na faixa laranja, o Curso opta pelo ensino remoto, em relação às atividades 

teóricas, com a necessidade de criação de um calendário especial para a realização das atividades 

práticas em momento adequado. 

 
Registro da decisão coletiva em Atas de Colegiados de Curso 
 
Das 19 Coordenações consultadas, a maioria (13 – 68,4%) afirmou que o posicionamento coletivo já consta 
registrado em Atas de Colegiado de Curso. 

 
 
                            Agradecemos a participação de todas as Coordenadoras/es participantes! 

A luta em defesa da categoria docente é nossa, construída coletivamente! 
 

Saudações sindicais 
 

Diretoria da Adufmat – Seção Sindical Rondonópolis (ANDES/SA) 


