CARTA DA PLENÁRIA DE
DOCENTES DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CARIRI
Senhor Reitor,
Mais de 60 docentes da UFCA estiveram reunidos em plenária no dia 27 de
maio de 2020, na qual discutiram a minuta enviada pela PROGRAD no dia 18
de maio de 2020. Na ocasião, a diretoria do sindicato apresentou o posicionamento de que devemos manter a suspensão do calendário universitário e que
o documento apresentado pela PROGRAD prejudica e fragiliza a UFCA.
Itens como alteração de PPC e redução de ingresso dos estudantes são extremamente perigosos e podem trazer consequências que não são apenas
temporárias. Além disso, a diretoria do sindicato entende que aulas remotas
não são viáveis, pois não funcionam, prejudicam a qualidade do ensino,
precarizam o trabalho docente e impedem a vivência universitária. Estudantes e docentes estão passando por situações delicadas no enfrentamento à Covid-19 em seus ambientes domésticos.
Por isso, a diretoria da ADUFC compreende que a maior contribuição da comunidade universitária é continuar com a suspensão das atividades de ensino e convida
os docentes a integrarem o Grupo de Trabalho de Política Educacional do sindicato.
Nele, os integrantes estão se dedicando a estudar a situação da pandemia, a fim de
que só possamos regressar quando houver condições propícias, sem comprometer
a saúde pública e a qualidade do ensino nas universidades públicas.
Após apresentação do posicionamento da diretoria ADUFC, os docentes fizeram um amplo debate que resultou na elaboração desta carta à reitoria, com
os encaminhamentos apresentados a seguir:
> Que a ideia de reformulação emergencial de PPCs seja completamente
rejeitada;
> Que se construa uma base de dados com as informações necessárias que ajude a
pautar as decisões e conhecer melhor toda universidade: estrutura física, pessoal;
estudantes e relação com a comunidade externa. Com estes dados é possível melhorar
nossa atuação e propor alternativas para o novo contexto que viveremos;

> que a proposta de volta seja construída através do diálogo e em conjunto
com todos da comunidade e que sejam construídos grupos de trabalho para
ampliar o debate e que a gestão superior não tome nenhuma medida sobre
volta às aulas sem antes consultar o Consuni;
> Que seja constituído um comitê que conduza o processo e que seja lançada
uma solução geral para a universidade, pautada nas individualidades de cada
setor e que se busque experiências de outras IFES;
> Constituição de um comitê de gerenciamento de crise e que seja convocada
pelo Reitor, conforme estabelecido no Estatuto da Universidade, uma assembleia para “prestação de contas” de suas atividades, bem como de diálogo
com a comunidade de forma simétrica;
> Que, para integrar toda a comunidade, um programa de inclusão digital com
acessibilidade seja elaborado nas discussões de uma proposta de volta e que
a PROGEP e a PROGRAD ofereçam capacitação para os docentes;
> Que questões como a saúde mental de servidores e alunos sejam debatidas
no enfrentamento desse problema;
> Que a PROGRAD conceda acesso aos dados da pesquisa junto aos discentes de forma aberta (em extensão .xls), sem comprometer a privacidade
de dados dos estudantes, para que análises específicas possam ser realizadas
por cada curso.
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