
O mundo vive hoje uma crise provocada pela expansão da 
COVID-19 e suas consequências ainda desconhecidas. No 
Ceará, o número de casos aumenta a cada dia e vários esforços 
têm sido feitos no sentido de minimizar a proliferação do vírus. 
Dentre estes, está a recomendação da Organização Mundial da 
Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado para paralisação 
conjunta e organizada de órgãos públicos e privados, salvo os 
serviços essenciais, e direcionamento das pessoas ao isola-
mento social. Nesse sentido, as aulas e atividades presenciais 
na UFC foram suspensas na terça feira (17), sendo substituídas 
por atividades remotas/ensino a distância, por meio de um pro-
vimento editado pela Reitoria. 

No decorrer do período de suspensão, diversos problemas 
foram verificados em relação à implementação da substituição 
das aulas presenciais por atividades remotas, o que nos levou 
a assumir uma posição contrária a tal estratégia. A Reitoria, 
entretanto, insiste em manter essa lógica. 

A primeira objeção que fazemos à referida substituição é que 
ela é um improviso e afeta negativamente a qualidade do ensino 
na universidade. Não há como implementar um ambiente edu-
cativo adequado com uma tentativa amadora de atividades 
remotas, em meio a uma grave crise de saúde, sem o mínimo de 
estrutura, formação e suporte técnicos. Os docentes sequer 
tiveram tempo para um planejamento das atividades a distân-
cia. Submeter o processo de aprendizagem dos discentes da 
Universidade Federal do Ceará (UFC) a essa lógica é compro-
meter a qualidade de ensino e formação. Entendemos que, 
apesar da emergência e do momento difícil, isso não pode ser 
posto em risco.  

Há também a problemática da grande quantidade de estudan-
tes que ou não tem acesso à internet ou não contam com apare-
lhos que possibilitem esse acesso. Segundo a V Pesquisa 
Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos (as) Graduan-
dos (as) das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) rea-
lizada em 2018 pela Associação Nacional dos Dirigentes das Ins-
tituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) e o Fórum 
Nacional de Pró-Reitores de Assistência Estudantil (Fonaprace) 
9,61% dos estudantes da UFC não possui computador em casa e 
49,58% apenas 1 máquina na residencia. De acordo com pesqui-
sas atualizadas feitas pelas Unidades Acadêmicas e pelos Cen-
tros Acadêmicos da Universidade, há uma parcela considerável 
de estudantes que tem dificuldade de acesso tecnológico. Essas 
pesquisas têm levado as unidades que as realizaram a ser contra 
a substituição das aulas presenciais por atividades remotas.

Outra preocupação se dá acerca da exclusão que esta modali-
dade representa para estudantes com deficiências auditivas e 
visuais, cujo tratamento didático-pedagógico não pode dispen-
sar o apoio presencial de forma abrupta.

Além disso, muitos estudantes encontram-se sem condições 
materiais e psicológicas de manter as atividades acadêmicas. 
É fundamental considerar que vivemos um momento de insta-
bilidade em todos os setores da sociedade, tendo havido uma 
mudança brusca não apenas na universidade, e as pessoas 
estão sendo afetadas de várias maneiras em suas rotinas.  

A impossibilidade dessa substituição está clara, portanto, 
para a quase totalidade das unidades acadêmicas na UFC, 
embora a Reitoria insista em mantê-la como alternativa, talvez 
para conferir plausibilidade a mais essa diretiva inconsistente 
do MEC. Outras universidades tomaram decisões atentas à rea-
lidade e às ponderações da comunidade acadêmica. Com base 
em constatações semelhantes às que fizemos na UFC, a Univer-
sidade Federal do Cariri (UFCA) e a Universidade de Integração 
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) suspende-
ram o calendário universitário por tempo indeterminado. A UFC 
é hoje a única federal do estado do Ceará a manter indefinida a 
situação do semestre letivo.

Nesse sentido, denunciamos e repudiamos a deliberada pro-
crastinação da Reitoria no que diz respeito à convocação dos 
conselhos superiores da universidade para tratar de assuntos 
que atingem de maneira tão grave a UFC. O Comitê de Crise, 
nomeado pelo interventor, assim como as reuniões informais 
da Reitoria com diretores de unidades acadêmicas têm excluído 
completamente os estudantes das discussões. Tal fato mostra-
-se ainda mais preocupante porque os últimos informes expedi-
dos pelos diretores deram conta de que, segundo a Reitoria, a 
suspensão do calendário acadêmico acarretaria o corte de 
bolsas e auxílios a alunos com vulnerabilidade social, conforme 
normas do TCU. O teor de chantagem do argumento é explícito 
e espanta pela frieza de ameaçar estudantes vulneráveis com 
cortes de recursos de subsistência, utilizando uma argumenta-
ção burocrática que obviamente não vale em situação de cala-
midade pública.      

Gostaríamos de lembrar ao Comitê de Crise que estamos 
em calamidade pública, conforme decreto do Senado Federal, 
e em situação de emergência de saúde pública, como anun-
ciado pelo Governo do Estado do Ceará. Em vista disso, des-
tacamos a imperiosa necessidade de manutenção do auxílio-
-alimentação aos discentes que permanecerem nas residên-
cias universitárias; a continuidade do pagamento das bolsas, 
devendo os coordenadores reformularem seus planejamen-
tos, adaptando-os às recomendações atuais; assim como a 
preservação de todos os programas de assistência estudantil. 
Nossos estudantes dependem das bolsas e auxílios que rece-
bem para diversas necessidades básicas fundamentais. É 
abominável que a Reitoria ameace a retirada de bolsas e auxí-
lios dos mais vulneráveis, na atual conjuntura, para impor sua 

vontade à comunidade universitária e manter o alinhamento a 
Weintraub e Guedes. 

Somos contrários, pelo mesmos motivos, à Instrução Norma-
tiva nº 28, de 25 de março de 2020, do Ministério da Economia, 
que retira a concessão do auxílio-transporte, do adicional 
noturno e dos adicionais ocupacionais aos servidores e empre-
gados públicos que estejam executando suas atividades remo-
tamente ou afastados de suas atividades presenciais. Esse é 
um ataque a todos os Técnico-Administrativos em Educação 
(TAE) e docentes das instituições federais neste momento de 
crise. A ânsia oportunista do Ministério da Economia de retirar 
direitos de trabalhadores em meio à pandemia de coronavírus 
será confrontada duramente por nossas entidades sindicais e 
pelo movimento estudantil, jurídica e politicamente.    

Queremos salientar que as medidas de isolamento social 
devem ser mantidas, sendo estas comprovadamente das mais 
eficazes no controle da COVID-19. Para os servidores que per-
manecem em serviço presencial, a exemplo dos profissionais 
que atuam no complexo hospitalar, exigimos medidas de segu-
rança, tanto com o fornecimento de EPI como respeitando o 
afastamento dos TAE que trabalham no complexo, mas estão 
em grupo de risco. 

Reivindicamos igualmente que a UFC, através dos órgãos da 
administração da universidade, procure proteger seus trabalha-
dores terceirizados: que libere todos aqueles para os quais o 
isolamento social for possível assim como aqueles dos grupos 
de risco e, ao mesmo tempo, zele pela manutenção de seu vín-
culo empregatício e demais direitos; que proporcione horários 
flexiveis àqueles que não possam ser liberados, evitando-se 
sua hiperexposição ao contágio em ônibus lotados; que forne-
ça instruções, assim como material de segurança e de limpeza 
para a proteção desses trabalhadores.

Em suma, a Comunidade Acadêmica da UFC, por meio de 
suas instâncias representativas, se posiciona contrária à subs-
tituição de aulas presenciais por aulas EaD e, portanto, favorá-
vel à suspensão do calendário acadêmico pelo tempo recomen-
dado pelas autoridades de saúde pública; repudia toda ameaça 
de corte de bolsas e auxílios a estudantes vulneráveis, assim 
como a retirada de direitos de servidores públicos em decorrên-
cia das medidas de combate à COVID-19; exige respeito às 
recomendações de isolamento social dos trabalhadores em 
trabalho remoto ou de grupos de risco e proteção institucional 
aos trabalhadores terceirizados; e, finalmente, reivindica a ime-
diata convocação dos conselhos superiores para tratar da crise 
do coronavírus e as medidas que atingem a UFC. 
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suas instâncias representativas, se posiciona contrária à subs-
tituição de aulas presenciais por aulas EaD e, portanto, favorá-
vel à suspensão do calendário acadêmico pelo tempo recomen-
dado pelas autoridades de saúde pública; repudia toda ameaça 
de corte de bolsas e auxílios a estudantes vulneráveis, assim 
como a retirada de direitos de servidores públicos em decorrên-
cia das medidas de combate à COVID-19; exige respeito às 
recomendações de isolamento social dos trabalhadores em 
trabalho remoto ou de grupos de risco e proteção institucional 
aos trabalhadores terceirizados; e, finalmente, reivindica a ime-
diata convocação dos conselhos superiores para tratar da crise 
do coronavírus e as medidas que atingem a UFC. 

Fortaleza,  30 de março de 2020
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