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O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (ConsEPE) DA         

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), no uso de suas          
atribuições e, CONSIDERANDO as deliberações ocorridas em sua II Sessão Extraordinária,           
realizada em 23 de março de 2020, MANIFESTA: 

Esta comunicação tem como objetivo manifestar a posição debatida e deliberada            
consensualmente entre os Representantes Discentes da pós-graduação, atuais e eleitos,          
nos Conselhos Superiores desta universidade — da Comissão de Pós-Graduação          
(CPG), do Conselho Universitário (ConsUNI) e do Conselho de Ensino, Extensão e            
Pesquisa (ConsEPE) — dada a presente conjuntura, especificamente no que diz           
respeito à proposta feita pela Reitoria e Pró-Reitoria de Pós-Graduação acerca dos            
Estudos Continuados Emergenciais (ECE). 

Em primeiro lugar, reconhecemos o intenso empenho de todas as instâncias da             
UFABC em administrar a situação crítica de modo propositivo, tempestivo e presente.            
Estamos seguros de que os esforços empreendidos não são menores que as dimensões             
da nossa universidade. Para tanto, ponderamos nossa contribuição ao trabalho de           
garantir que a nossa instituição continue viva e capaz de enfrentar altivamente esse             
período de atribulações, bem como para que siga coerente com seus princípios.  

Assim, nos reunimos para elaborar a posição mais condizente com a realidade da              
comunidade discente de pós-graduação, levando em conta sua pluralidade constitutiva,          
suas assimetrias estruturais e sua diversidade inerente. 
Nos guiamos pelos princípios e fins da Educação Nacional segundo a Lei de Diretrizes              
e Bases de 1996, (art. 3º, Lei 9.394/96): igualdade de condições para o acesso e               
permanência (art. 3º, I), gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais           
(art. 3º, VI), gestão democrática do ensino público (art. 3º, VIII) e a garantia do padrão                
de qualidade (art. 3º, IX). 
Acreditamos ainda que a educação pública superior no Brasil revela uma função            
social, à luz dos princípios norteadores da ordem constitucional de 1988, resta, por             
isso, a ela o desígnio de fazer valer a isonomia, o acesso democrático e a               
universalidade do ensino. 

"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,             
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a          
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inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à             
propriedade, nos termos seguintes (...)" 

"Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado…" 

"Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na           

escola; 
(...) 

VII - garantia de padrão de qualidade." 

O mandamento constitucional está consolidado e efetivado nas normas programáticas          
estabelecidas pelo Projeto Pedagógico Institucional da UFABC, de 2017. Assim, é imperativo o             
reconhecimento de que a nossa instituição tomou para si eloquentemente a tarefa de             
concretização da universalização da educação pública como etapa na construção da sociedade            
legada pelo constitucionalismo dirigente de 1988. 

A missão institucional da UFABC é definida como: 

“Promover o avanço do conhecimento através de ações de ensino,          
pesquisa e extensão, tendo como fundamentos básicos a        
interdisciplinaridade, a excelência e a inclusão social.” 

Para cumpri-la, a UFABC: 

● Compromete-se com a formação de profissionais de nível superior          
científica e tecnicamente competentes e qualificados para o exercício de          
suas funções, conscientes dos compromissos éticos, da necessidade da         
defesa dos direitos humanos, da superação das desigualdades sociais e          
do desenvolvimento sustentável; 

Fundamentos conceituais:  

● Inclusão social, praticada tanto como um ato de responsabilidade e           
superação da desigualdade, quanto como um processo ativo de         
identificação e desenvolvimento de talentos, bem como um fator de          
enriquecimento do ambiente acadêmico; 

● Valorização e promoção do respeito à diversidade étnico-racial, de          
gênero, de origem, de idade, de situação social, econômica e cultural. 

Excelência e Inclusão Social:  

"A inclusão em uma instituição de ensino ocorre por um processo           
acadêmico, ou seja, pela educação, por mais óbvia que essa afirmação           
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possa parecer. Processos administrativos que advêm de políticas públicas         
têm um papel importante ao dar suporte à inclusão social dos alunos,            
como as reservas de vagas para ingresso e o apoio financeiro para alunos             
com vulnerabilidade socioeconômica. No entanto, eles não garantem que a          
inclusão seja efetivada. A inclusão social do aluno somente ocorre de           
forma plena quando ele é formado com alto nível de qualidade e isso             
depende da excelência das instalações físicas, das práticas didáticas,         
dos professores, dos servidores técnico-administrativos e da dedicação        
dos alunos. Assim, a UFABC procura encontrar caminhos para dirimir          
lacunas na formação do aluno ingressante." (pág 30/31) 

Ao analisarmos a proposta ECE, concluímos que esta não se revela capaz de contemplar              
universalmente as comunidades discente e docente segundo os princípios acima listados. Assim,            
levando todos esses aspectos em consideração, nos posicionamos contra sua implementação           
imediata. 

Somos favoráveis a suspensão do calendário acadêmico e, portanto, da interrupção do            
quadrimestre, até quando durarem as medidas de isolamento e contingenciamento necessárias à            
contenção local da pandemia da COVID-19. Dessa maneira, propomos que seja formulado um             
calendário de reposição presencial relativo ao período restante do primeiro quadrimestre de            
2020, a ser realizado ao fim do período de isolamento, sem prejuízo às cinco semanas já                
cursadas. 

No que diz respeito aos discentes, é imperativo que as medidas emergenciais não             
aprofundem as assimetrias socioeconômicas já existentes e aquelas que ainda virão. Nem todos             
dispõem de condições materiais para sustentar, com qualidade, as atividades implicadas pelo            
ECE. São inúmeros os pré-requisitos que uma mudança de regime educacional exigiria: acesso             
universal aos serviços de internet, bem como aos equipamentos eletrônicos, além de uma             
infra-estrutura e condições domésticas favoráveis ao modelo proposto. Outrossim, o isolamento           
social, a distância dos entes queridos, o medo, a ansiedade e a incerteza são fatores tão relevantes                 
quanto os materiais. A crise da COVID-19, ao que tudo indica, terá impactos econômicos,              
sociais e de saúde física e mental ainda desconhecidos. Não podemos potencializar os efeitos de               
dessolidarização do presente cenário. 

Quanto aos docentes, também é de se atentar à existência de capacidades assimétricas             
relativas à continuidade das atividades acadêmicas sob novo regime. Os docentes também            
dispõem de competências diversas no que diz respeito à utilização de ferramentas digitais. Para              
além disso, com o cancelamento das aulas nas redes de Educação Básica, há a necessidade,               
muitas vezes, de reestruturação de rotinas familiares. Precisamos, portanto, preservar as           
condições físicas e mentais dos docentes, considerando que é impossível prever quem, e como,              
será atingido. 
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Com relação à implementação e ao funcionamento do ECE, não encontramos           
informações suficientes sobre quais seriam os parâmetros pedagógicos, bem como quais os            
meios e instrumentos utilizados durante as atividades remotas. Entendemos que o emprego de             
ferramentas virtuais privadas fere o acesso público e universal tanto para os docentes quanto para               
os discentes. Há de se pontuar também a dificuldade e a falta de capacitação no manuseio e                 
operacionalização de tais ferramentas, o que implicaria inexoráveis perdas no processo de            
ensino. Por fim, é categórico considerar que as disparidades de condições materiais no que diz               
respeito ao acesso à internet e a condições técnicas suficientes para o acompanhamento do ECE               
amplificariam ainda mais os efeitos das desigualdades sociais e econômicas.  

Ademais, temos uma preocupação especial com a condição dos alunos bolsistas, CAPES            
e UFABC, tomando como fundamento a função social e acadêmica de fomento das bolsas, nos               
parece absolutamente crucial a extensão dos períodos de financiamento. Essa demanda está em             
consonância com a notas lançadas pelo SNPG (Sistema Nacional de Pós-Graduação) e pela             
ANPG (Associação Nacional dos Pós-Graduandos). Defendemos ainda que todos os discentes de            
pós-graduação, independente de serem bolsistas ou não, tenham garantido o direito a solicitar a              
prorrogação dos prazo de qualificação, dissertação e defesa por período análogo ao de suspensão              
das atividades de ensino.  

Dado o exposto, defendemos:  

1) A suspensão do primeiro quadrimestre 2020.1, como forma de proteger os estudantes que             
não têm condições de seguir no ECE; 

2) A reposição presencial das aulas interrompidas no primeiro quadrimestre 2020.1; 

3) A continuidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão em caráter emergencial,            
suplementar e voluntário, como forma de manter a comunidade da UFABC viva e ativa; 

4) A extensão dos prazos de qualificação, dissertação e defesa; 

5) A extensão dos períodos de financiamento das bolsas.  

Assinam e subscrevem,  

Diego Zilli Lima 
Representante Discente Titular na CPG 
Federico Martí da Rosa Fornazieri 
Representante Discente Titular eleito no ConsEPE  
Representante Discente Suplente na CPG 
Felipe Carvalho Araújo  
Representante Discente Suplente eleito no ConsUni 
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Júlia Alice Vila Furgeri 
Representante Discente Suplente do ConsEPE 
Maria Júlia Cruz da Fonseca 
Representante Discente Titular na CPG 
Representante Discente Suplente eleita do ConsEPE 
Rayssa Saidel Cortez 
Representante Discente Titular eleita do ConsUni 
Rodrigo Vidal Cabral  
Representante Discente Titular na CPG 
Roger Borges 
Representante Discente Suplente do ConsUni  
Roney Duarte da Silva  
Representante Discente Suplente na CPG 
 

Santo André, 31 de março de 2020. 
 
 
 
 

XXXX XXXX XXXXX 
presidente 
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