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Aos onze dias de maio de dois mil e vinte, às catorze horas e doze minutos, 1 

teve início a reunião extraordinária do Colegiado de Unidade, dirigida pele seu 2 

presidente, o Prof. Fernando de Araujo Penna. Estiveram presentes, além do 3 

dirigente da reunião, os membros docentes Amélia Cristina Alves Bezerra, Zóia 4 

Ribeiro Prestes, Jaqueline Pereira Ventura, Nivea Maria da Silva Andrade, 5 

Mariana Lima Vilela, Mariana Paladino, José Artur Barroso Fernandes, Walcéa 6 

Barreto Alves, Denise Brasil Alvarenga Aguiar, David Gonçalves Soares 7 

(titulares), Elaine Monteiro, Marta Nidia Varella Gomes Maia, Angela Rabello 8 

Maciel de Barros Tamberlini, Maria Nazareth de Souza Salutto de Mattos, 9 

Fernanda Ferreira Montes (suplentes) e os membros técnico-administrativos 10 

Natália Gonçalves Gomes, Mariana Linhares Pereira Resende (titulares) e 11 

Fernanda da Silva Lemos (suplente). Pauta única: Instrução Normativa Nº 12 

08/2020 da Progepe (IS 08). O professor Fernando deu início a reunião falando 13 

da IS 08 que determinou um plano de trabalho e um pedido de relatório que 14 

seria feito no final do trabalho remoto. 1º Informe: Ele mencionou que a eleição 15 

do Colegiado de Unidade, no final de 2019, foi homologada pela Reitoria 16 

mediante ad referendum assinado pelo Reitor. Apesar de ainda não ter sido 17 

publicada no Boletim de Serviço, as reuniões foram autorizadas pelo gabinete 18 

do Reitor. 2º Informe: O calendário das reuniões ordinárias de 2020, que era 19 

para ter sido aprovado na reunião dezembro, não foi aprovado, pois esta última 20 

reunião não teve quórum. Não podemos fazer a provação do calendário nesta 21 

reunião por se tratar de uma reunião extraordinária comportando apenas pauta 22 

única. Este calendário será aprovado na próxima reunião ordinária. Pauta 23 

única: Instrução Normativa Nº 08/2020 da Progepe (IS 08). O professor 24 

Fernando volta a falar da IS 08 da Progepe que fala da necessidade de montar 25 

um plano de trabalho com metas quantificáveis, o que gerou incomodo para o 26 

professor. Esse plano de trabalho ficaria, a princípio com a chefia imediata na 27 

unidade, não iria para nenhum lugar. Esta instrução de serviço não foi uma 28 

ordem do governo Federal, mas sim uma iniciativa da própria Reitoria. O 29 

posicionamento do Sintuff é de que os servidores técnico-administrativos não 30 

deveriam estar fazendo várias tarefas, mas apenas as que fossem necessárias. 31 

O Sintuff pediu a revogação da IS 08 e a Aduff acha que tem problemas na 32 
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IS08 e pediu um posicionamento do CEPEx para melhorar a elaboração do 33 

documento, sendo que a ausência das suas reuniões, nesse momento de 34 

pandemia, é um dado preocupante. Surgiu, assim, a necessidade de ouvir o 35 

Colegiado sobre a questão. A professora Amélia toma a palavra e fala das 36 

preocupações colocadas pelo sindicato, sobre a ideia de nós sermos 37 

questionados acerca do que estamos fazendo dando uma ideia de que os 38 

professores não estão trabalhando. A professora fala da ausência de uma 39 

posição mais unificada da UFF ficando por conta dos chefes de departamento 40 

e do Diretor a responsabilidade de estabelecer uma temporalidade para cobrar 41 

esses planos de trabalho. Ela fala da necessidade de criar comissões para 42 

pinçar estes encaminhamentos, inclusive, para nos proteger juridicamente, foi 43 

cobrado que o CEPEX começasse a se reunir e que a UFF começasse a 44 

propor a construir condições de trabalho discutindo qual vai ser o 45 

encaminhamento inclusive desse próximo semestre. A professora Walcéa disse 46 

que tem conversado sobre esta questão no grupo de gestores. A preocupação 47 

inicial é pensar num plano de trabalho mais geral e coletivo, pois isso serviria 48 

para nos proteger, quanto à abertura de espaço para uma vigilância. Ela 49 

defende a ideia de um plano de trabalho coletivo que não nos fechasse em 50 

datas em prazos, em nenhum regime de controle coercitivo. Isso seria 51 

interessante principalmente para os gestores, o Diretor e os chefes de 52 

Departamentos, que uma hora terão que prestar contas de alguma forma do 53 

que os funcionários têm feito. A professora Jaqueline disse que algum plano de 54 

trabalho, daqui até dezembro, deve ser feito, não tendo como simplesmente 55 

revogar um documento como defende o Sintuff. Ela se colocou ao lado da 56 

Aduff que orienta a não adesão precipitada por parte dos professores a este 57 

documento e propôs esperar o tal esclarecimento que a Aduff solicita. Ela deixa 58 

claro que a Faculdade de Educação é contra que o trabalho remoto substitua a 59 

aula presencial. Não podemos ter nenhum documento que possa dar qualquer 60 

brecha para isso. O professor Fernando diz que a IS 08 não fala nada sobre 61 

aula. Esses planos de trabalho devem ser entregues a chefia imediata e não 62 

vão para lugar nenhum, não vão para Reitoria, e também não tem nenhum 63 

prazo. A Reitoria disse que criou este documento para, no caso de chegar a 64 

demanda, os servidores tenham como se defender. A professora Angela 65 

apoiou a ideia de que as ações sejam feitas de forma coletiva e que haja 66 

cautela até que se tenha maiores esclarecimentos, de acordo com o 67 

posicionamento da Aduff. A professora Zóia acha que deveríamos ouvir a 68 

Aduff, ela acha que não deveríamos fazer nada e lembrou que estamos com os 69 

calendários suspensos. A professora afirma que os professores não pararam 70 

de trabalhar.  Ela afirma que os alunos a procuram para orientação, pesquisa e 71 

que ainda realiza palestras. Apenas quando voltarmos, deveremos pensar 72 

coletivamente o que se deve fazer e apresentar um plano coletivo de trabalho. 73 

O professor José Arthur concorda com o caminho de aguardar e disse que o 74 

plano de trabalho vai duplicar uma documentação que já é feita pelo professor, 75 
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o RAD. A argumentação da IS 08 é que é um trabalho remoto, mas os 76 

professores já trabalham remotamente. O professor sugeriu unir à pauta de 77 

discussão das aulas remotas, a abertura das inscrições para o ENEM, o que 78 

despreza a desigualdade que o trabalho remoto gera, pois nem todas as 79 

pessoas têm as mesmas condições acesso. A professora Nívea concorda com 80 

um plano de trabalho coletivo e em aguardar o posicionamento do CEPEx. Ela 81 

disse que o plano de trabalho proposto pela IS 08 pode ser usado como uma 82 

forma de avaliação dos servidores e de pressão sobre as chefias. A professora 83 

Marta Nidia disse que está em estágio probatório e disse que estamos vivendo 84 

uma pandemia que é uma coisa inédita. Ela disse que se vamos ter um plano 85 

de trabalho que seja coletivo, que seja cuidadoso e que não seja de imediato. 86 

Se vamos ter que nos preocupar com alguma coisa que seja como as pessoas 87 

estão vivendo este momento inclusive, os nossos alunos. E acha que 88 

deveríamos nos posicionar publicamente em relação ao ENEM.  A professora 89 

acha que o plano de trabalho não é para se ater as tarefas rotineiras de 90 

trabalho, pois não estamos num momento rotineiro. Ela acha que deveríamos 91 

nos preocupar em saber como sairemos do isolamento como se dará este 92 

retorno, e ajudar a sociedade a pensar como a educação básica retorna, sendo 93 

assim o plano de trabalho deveria estar voltado para isso. A professora Walcéa 94 

diz que temos que pensar de uma forma global, orgânica e institucional. Alguns 95 

coordenadores têm feito encontro de laboratório, alguns encontros com os 96 

estudantes solicitando uma presença mais próxima da instituição junto ao 97 

corpo discente. A Faculdade de Educação não tem um plano estruturado em 98 

relação a isso ainda, mas tem alguns professores da Faculdade de Educação 99 

que estão fazendo contato com alguns alunos. Estamos com o canal 100 

comunidade FEUFF que foi uma iniciativa muito importante para que não haja 101 

um afastamento entre professores e estudantes. Devemos pensar 102 

coletivamente de forma a abarcar a peculiaridade de todos, contextualizada 103 

com as nossas limitações e com as possibilidades que vão se abrindo, 104 

devemos pensar como a Universidade vai retornar às atividades e que essa foi 105 

uma questão que foi muito falada no fórum de coordenadores. A professora 106 

Angela fala que é muito difícil pensar em fazer um relatório neste momento de 107 

pandemia em que se têm muitas notícias de mortes. Não devemos abrir brecha 108 

para cobranças que não cabem diante desta pandemia. Temos que pontuar 109 

que o RAD não venha com um tipo de cobrança que vem todos os anos.  A 110 

professora Mariana Vilela diz que não devemos responder a IS 08 111 

imediatamente, mas que devemos buscar estratégias para nos protegermos. 112 

Ela acha que não há condições de se produzir metas, de imaginar o retorno, 113 

mas não devemos ficar paralisados. Em relação ao plano de trabalho remoto, 114 

enfatiza que o calendário escolar está suspenso e isso incorre na questão do 115 

ENEM. Se não conseguirmos receber os alunos que foram aprovados no 116 

ENEM de 2019, como poderemos avançar em outro concurso com mais 117 

ingressantes, questiona. A professora afirma que se em algum momento 118 
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viermos fazer um plano de trabalho, que seja um trabalho de apoio, um 119 

movimento para compreender como os professores e alunos estão 120 

atravessando este momento. O professor Jairo disse que coordena dois cursos 121 

pré-vestibulares populares. Esses alunos dos cursos pré-vestibulares 122 

populares estão em uma situação vulnerável em todos os sentidos. Ele disse 123 

que vai fazer uma manifestação com o programa manifeste app para 124 

pressionar o Ministério da Educação a adiar o prazo do ENEM, de forma que 125 

as pessoas possam estudar com mais tranquilidade. Temos que pensar nos 126 

servidores que estão em estágio probatório e apoiar estas pessoas.  Devemos 127 

levar em conta as condições que as pessoas tiveram para trabalhar, devemos 128 

pensar um pouco como nos defendermos preventivamente. A professora 129 

Jaqueline acha que não devemos aderir de imediato a IS 08, ela reforça que 130 

devemos pensar a Faculdade de Educação dentro do coletivo UFF, e o quanto 131 

precisamos marcar desde agora um posicionamento claro firme nos embates 132 

coletivo na Universidade de não abrir nem uma possibilidade de conversa 133 

sobre aula em ambiente virtual. Ela afirma que quem hoje faz isso de forma 134 

sorrateira, amanhã pode nos surpreender já com encaminhamento de proposta 135 

e articulação de bastidores. O professor Fernando propôs produzir um vídeo 136 

falando sobre a necessidade de se adiar o ENEM. A professora Nívea disse 137 

que poderia ser um vídeo curto que mostrasse a falta de condições para a 138 

manutenção do calendário do ENEM e se disponibilizou para fazer este 139 

trabalho. A servidora Natália disse que, na condição de técnica, ela acha que 140 

deveríamos nos prevenir para que não chegue esse momento das aulas 141 

virtuais pois temos uma disparidade muito grande de acesso. Ela acha que já 142 

podemos organizar o que estamos fazendo e deixar pronto para o que possa 143 

vir acontecer. O Professor Fernando propõe três encaminhamentos: 1º 144 

Encaminhamento: Aguardar o esclarecimento do CEPEx em relação a 145 

elaboração do plano de trabalho para que possamos retornar as discussões 146 

sobre a sua elaboração. 2º Encaminhamento: Produzir material a favor do 147 

adiamento do ENEM. 3º Encaminhamento: Criar uma comissão para dar 148 

apoio aos estudantes. Todos os participantes aprovaram os encaminhamentos. 149 

Nada mais havendo a tratar, o Prof. Fernando Penna encerrou a reunião às 16 150 

horas. Eu, Silvia Mayrink Mitrano, lavrei a presente ata, que segue assinada 151 

pelo dirigente da reunião, por mim e pelos membros presentes, uma vez que a 152 

reunião ocorreu na modalidade de videoconferência. 153 

 

Resumo das resoluções aprovadas: 

1. Aguardar o esclarecimento do CEPEX em relação a elaboração do plano 

de trabalho para que possamos retornar as discussões sobre a sua 

elaboração; 

2. Produzir material a favor do adiamento do ENEM; 
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3. Criar uma comissão para dar apoio aos estudantes.  
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