
	
	
NOTA	DA	DIREÇÃO	DO	CAp-UFRJ	sobre	atividades	remotas	durante	período	da	quarentena	–	
02	de	abril		de	2020.	
	
	
Prezados/as,	
	
Considerando	 as	 medidas	 de	 contingência	 e	 enfrentamento	 a	 pandemia	 da	 COVID-19	
adotadas	e	divulgadas	pela	Reitoria	da	UFRJ,	em	especial:	
	

1. Suspensão	das	aulas	por	tempo	indeterminado	
https://ufrj.br/noticia/2020/03/23/coronavirus-ufrj-suspende-aulas-por-periodo-indeterminado	
	

2. Não	adoção	de	Educação	a	Distância	(EAD)	em	substituição	às	aulas	
https://ufrj.br/noticia/2020/03/23/coronavirus-reitoria-da-ufrj-faz-esclarecimento-sobre-ead	
	

3. Indicação	da	necessidade	de	revisão	do	Calendário	Acadêmico	após	o	retorno;	
https://ufrj.br/noticia/2020/03/20/coronavirus-nota-sobre-reajuste-de-calendario-academico	
	
A	 Direção	 do	 CAp-UFRJ,	 acompanhando	 a	 evolução	 da	 pandemia,	 as	 normas	 legais,	 e	 as	
preocupações	 da	 comunidade	 escolar	 –	 servidores,	 terceirizados,	 estudantes	 e	 famílias	 –	 e,	
ainda,	 as	 considerações	 das	 demais	 instituições	 educacionais	 federais,	 especialmente	 as	 da	
educação	básica,	estabelece	as	seguintes	orientações	para	sua	comunidade:	
	

1. Como	 educadores,	 estudantes	 e	 trabalhadoras/es	 da	 área	 educacional	 devemos	
manter	 coesão	 com	a	 comunidade	 científica	mundial	 e	 intenso	protagonismo,	 pelos	
meios	 possíveis,	 em	 prol	 da	 difusão	 de	 orientações	 referenciadas	 cientificamente,	
combatendo	 “fake	 news”	 e	 proposições	 irresponsáveis	 que	 podem	 agravar,	
sumamente,	 os	 efeitos	 da	 epidemia,	 sobretudo,	 aumentando	 os	 óbitos	 e	 a	 crise	 no	
sistema	de	saúde;	

2. Assegurar	 o	 princípio	 educativo	 que	 afirma	 a	 igualdade	 social	 como	 valor	
estruturante	da	educação	pública,	dialogando	e	reafirmando	o	valor	de	que	nenhuma	
medida	educacional	pode	ser	aceitável	de	institucionalizar,	formal	ou	informalmente,	
a	 desigualdade	 educacional,	 como	 atendimento	 diferenciado	 de	 estudantes	 por	
motivos	socioeconômicos;	

3. Reafirmar,	por	isso,	que	a	EAD	não	é	uma	solução	socialmente	justa	em	substituição	
às	 aulas:	 	 os	 estudantes	 do	 CAp-UFRJ	 não	 possuem	as	mesmas	 condições	 de	 vida	 e	
meios	tecnológicos	para	participarem	de	aulas	virtuais;	as	crianças	e	jovens	em	maior	
situação	de	vulnerabilidade	social,	 já	afetados	de	modo	diferenciado	pela	pandemia,	
ficariam	ainda	mais	prejudicados;	

4. Reforçar	 que	 o	 calendário	 escolar	 será	 discutido	 após	 o	 retorno	 às	 aulas	 nas	
instâncias	deliberativas	do	CAp-UFRJ	e	da	UFRJ;	

	

Ainda	não	é	possível	definir	a	temporalidade	da	suspensão	das	aulas	na	UFRJ.		A	escola	vem	
cumprindo	ao	longo	da	história	um	papel	socializador	das	crianças	e	jovens.	Na	ausência	do	
encontro,	do	estar	junto,	uma	lacuna	pode	se	formar	justamente	num	momento	em	que	é	tão	
importante	que	os	laços	de	afeto	e	solidariedade	sejam	reforçados.	

Realizamos	 uma	 reunião	 remota	 com	 os	 coordenadores	 dos	 Setores	 Curriculares	 e,	 desde	
então,	 seguimos	 organizando	 várias	 reuniões	 com	 diferentes	 séries	 e	 setores	 a	 fim	 de	 que	
possamos	 construir,	 coletivamente,	 uma	 proposta	 institucional	 que	 nos	 possibilite	 agir	 de	
forma	 unificada	 na	manutenção	 de	 um	 canal	 de	 encontro	 e	 comunicação	 com	 as	 crianças,	
jovens	e	familiares.	



	
	

Os	diversos	níveis	de	ensino	da	Escola	estão	debatendo	e	planejando	ações	e	proposições	que	
possibilitem	o	diálogo	entre	a	Escola,	os	estudantes	e	as	 famílias.	Coletivamente,	 a	unidade	
acadêmica	 examinará	 as	 melhores	 ferramentas	 tecnológicas	 que	 possibilitem	 maior	
facilidade	de	 acesso	 aos	 estudantes	para	 se	manter	 em	 contato	 com	as	diferentes	 áreas	do	
saber:	 literatura,	 poesia,	 pintura,	 fotografia,	 história,	 ciências	 matemáticas	 e	 da	 natureza,	
ciências	sociais	e	humanidades,	assim	como	sobre	as	raízes	dos	problemas	que	a	humanidade	
está	enfrentando.	

O	 momento	 é	 de	 reafirmar	 o	 também	 importante	 papel	 socializador	 da	 escola,	 sua	
importância	como	espaço	de	convivência,	de	troca,	de	que	a	produção	de	conhecimento	não	
se	dá	de	forma	isolada,	mas	sempre	em	movimento	em	direção	ao	outro	–	na	escuta,	na	fala,	
no	ensino,	na	aprendizagem,	no	afeto.	

Desejamos,	assim,	fortalecer	os	laços	de	solidariedade	e	afeto	com	nossos	estudantes	e	seus	
familiares	e	manter	o	caráter	socializador	da	Escola	presente	durante	a	quarentena.	

Na	 próxima	 semana	 será	 convocada	 uma	 reunião	 do	 Conselho	 Diretor	 para	 que	 nossas	
reflexões	sejam	partilhadas	e	aprofundadas.	Mantenham-se	conectados	ao	site	do	CAp-UFRJ.	

#FicaEmCasa	

	
Direção	do	CAp-UFRJ	

Rio	de	Janeiro,	02	de	abril	de	2020.	


