Carta aberta dos diretores de Escolas/Faculdades e do decano do CCH à comunidade acadêmica
da UNIRIO
Prezados(as) Professores(as), Técnicos(as) e Discentes,
Estamos com as atividades acadêmicas suspensas em função da pandemia do novo corona vírus,
o COVID-19. A partir desta necessidade imperiosa, o MEC houve por bem editar a Portaria 343 de
17/03/2020, na qual sugere a substituição das aulas dos cursos presenciais por atividades online.
Em seguida, a PROGRAD enviou email aos professores referendando a sugestão e elencando
ferramentas de interação disponíveis gratuitamente nas redes. Como ambos os textos apenas
apontaram essa possibilidade como opção para os professores, na Unirio instaurou-se, em diversos
cursos, discussões sobre a pertinência desta medida e surgiram divergências a respeito da
aplicabilidade da mesma, com alguns colegas já dando início a contatos com objetivos a serem
atingidos, exercícios e leituras seguindo um cronograma já definido.
A nós parece evidente que tais divergências, no âmbito de cursos e Escolas/Faculdades, fazem
parte da diversidade saudável e necessária para a formação de qualidade que pretendemos para
nossos discentes. Há que se considerar, no entanto, diversos aspectos desta situação como:
- A possibilidade, nunca descartada, do atual governo transformar, futuramente, esta medida
paliativa em ampliação permanente das horas dos cursos na modalidade EAD sem que haja a
reflexão e a preparação necessárias;
- As dificuldades de muitos alunos acessarem as plataformas e ferramentas onde as interações e
materiais estão disponíveis;
- A desvalorização de ambas as modalidades de ensino, visto que não bastam alguns recursos
presentes nas redes para substituir uma forma de docência por outra, pois empobrece a riqueza do
contato proporcionado pela sala de aula e não alcança a sistematização e complexidade da EAD;
- A desigualdade do corpo docente dos cursos no que se refere ao uso das ferramentas elencadas
e a diferença que, ao final deste recesso, os estudantes teriam no andamento das diversas
disciplinas caso persistamos nessa situação;
- O contexto social em que estas medidas se inserem, já que tanto docentes quanto discentes se
veem às voltas com demandas sérias dentro de suas famílias que lhes estão a exigir tempo e
dedicação para evitar contágio e proliferação deste vírus. Temos todos que nos concentrar nesta
situação e/ou na solidariedade possível aos cidadãos próximos que possamos auxiliar.
Portanto, nós que subscrevemos esta carta, fazemos um apelo à gestão central no sentido de, ao
considerar todas essas situações, suspender o calendário acadêmico enquanto durar essa crise.
Atenciosamente,
Prof. Leonardo Castro - Decano CCH e Faculdade de Ciências Sociais
Prof. Eliezer Pires – Escola de Arquivologia
Profª Bruna Nascimento – Escola de Biblioteconomia
Prof. Carlo Romani – Escola de História
Prof. Ivan Sá – Escola de Museologia
Prof. José Damiro – Escola de Educação
Profª Carla Sartor – Escola de Serviço Social
Profª Maria Jaqueline Elicher – Escola de Turismo
Prof. Nilton dos Anjos – Faculdade de Filosofia

