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Equipe de gestão planeja reinício das aulas durante e após Covid-19

  

Perante o decretado estado de calamidade pública, a Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri, por meio do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe)
suspendeu, por tempo indeterminado, o calendário acadêmico dos cursos presenciais.
Simultaneamente, de forma colegiada, foram definidos vários grupos de trabalho para
planejarem o reinício das aulas no período pós-Covid. Em apoio à Comissão Permanente de
Biossegurança - CPBio/UFVJM, também foram constituídas subcomissões junto às unidades
acadêmicas para elaborarem procedimentos operacionais padronizados visando ao
cumprimento de normas de biossegurança pela comunidade acadêmica e usuários dos
serviços da universidade.

  

Paralelamente, a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) e a Diretoria de Educação Aberta e a
Distância (DEAD) aprofundaram estudos objetivando a implementação do ensino remoto,
enquanto perdurar a fase crítica da pandemia causada pela Covid-19, no Brasil e no estado de
Minas Gerais. Numa análise geral do ensino superior nas universidades brasileiras e no
mundo, aquelas que possuíam essa modalidade bem estruturada e operante puderam manter
muitas das suas atividades curriculares. Lamentavelmente, a UFVJM não apresenta condições
favoráveis para tal e isso lhe traz impedimento temporário de implementar o ensino remoto.

  

Partindo-se do pressuposto que as plataformas virtuais garantem a qualidade do ensino desde
que adequadamente planejadas e que o ensino a distância rompe barreiras e facilita o acesso
podendo, inclusive, superar deficiências do ensino presencial, a equipe de gestão da UFVJM
está elaborando plano de trabalho objetivando reestruturar o ensino a distância, para planejar,
de forma dialogada, o implemento do ensino remoto, durante a fase de controle da pandemia.
Logo, no momento atual, a equipe de gestão da UFVJM vislumbra o retorno do ensino
enquanto mantido o estado crítico da pandemia, mas está orientando esforços para a
reestruturação de infraestrutura de rede, de formação pedagógica condizente, de maneira que
o ensino possa chegar via rede de computadores aos  estudantes, principalmente àqueles com
maior vulnerabilidade social.

  

Portanto, nesse estágio organizacional, a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis
(Proace), a Diretoria de Educação a Distância (DEAD), a Pró-Reitoria de Graduação  (Prograd),
a Diretoria de Tecnologia de Informação (DTI), a Diretoria de Planejamento (Proplan), a
Pró-Reitoria de Administração (Proad) e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
(PRPPG) estão avaliando dados, colhendo informações internas e buscando referências de
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outras Instituições Federais de Ensino Superior para subsidiar um amplo  debate na
comunidade acadêmica da UFVJM. Posteriormente, o assunto será analisado e deliberado
pelos órgãos competentes da universidade.

  

Entende a Reitoria que decisões acertadas precisam ser tomadas perante os desafios postos.
“Obviamente, ainda inexistem remédios, medicamentos ou barreiras eficazes para a Covid-19
e, nesse cenário, o ensino presencial torna-se impensável. Por outro lado, investir no ensino a
distância significa trabalhar durante a pandemia para justificar nossos salários como
servidores, e sobretudo, construir uma nova era do ensino superior em nossa universidade”,
finaliza o reitor, prof. Janir Alves Soares.

  

Assista ao pronunciamento do reitor a respeito desse assunto:
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