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COMUNICADO

    A Direção Geral do campus Inconfidentes, considerando o Ofício Circular 04/2020 do gabinete

do Reitor, vem informar a comunidade sua decisão de manter as atividades remotas até dia

15 de maio de 2020.  

    Essa decisão está subsidiada pela avaliação dos primeiros quinze dias de atividades remotas do

campus (18 de março a 03 de abril) realizada pela Diretoria de Desenvolvimento Educacional e

composta pelos seguintes instrumentos: questionários sobre o acesso enviados aos estudantes;

questionário disponibilizado a toda comunidade para avaliação das atividades remotas e; enquete

sobre a continuidade ou não das atividades remotas disponibilizada aos técnicos administrativos

em educação dos setores pedagógicos e docentes. 

    Ponderou-se que a não continuidade das atividades remotas provocaria uma ruptura entre os

processos formativos e avaliativos, uma vez que ainda não foram realizadas atividades avaliativas

e não temos previsão de quanto tempo ficaríamos sem atividades caso o calendário fosse

suspenso imediatamente. 

    Embora os estudantes tenham manifestado diversas dificuldades, principalmente no que se

refere ao acesso a internet e a questões pedagógicas, as ações de assistência aos estudantes,

como o auxílio para a contratação de internet e empréstimo de notebooks tiveram seu início

efetivo a partir de 30 de março. Nesse sentido, ainda não houve tempo hábil para a avaliação da

efetividades dessas ações.

    Do ponto de vista administrativo, observou-se que a continuidade das atividades remotas

garantiria a manutenção de contratos, principalmente relacionados a auxílio estudantil e

professores substitutos.

    Na enquete, foram registradas 89 respostas com 84,3% favoráveis a manutenção das

atividades remotas até o dia 15 de maio de 2020, 11,2% favoráveis à interrupção imediata e

4,5% de abstenções.

    Diante desta decisão, a Diretoria de Desenvolvimento Educacional fará as orientações sobre os

procedimentos que serão adotados para a continuidade das atividades remotas que incluirão a

realização de atividades avaliativas. Tais procedimentos serão definidos junto às coordenações de

curso.

    Por fim, considerando a dinâmica da situação atual, a equipe de gestão seguirá analisando e

atualizando as decisões e as medidas necessárias ao enfrentamento da pandemia do

Coronavírus/Covid-19.
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