
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Reitoria

CI UERJ/GR nº 152/2020                           Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2020
Para: SECON
De: Gabinete do Reitor
 
Assunto: Proposta de Resolução do Conselho Universitário

Prezada Secretária dos Conselhos,
 
Encaminho proposta da Reitoria, elaborada a partir de pleitos apresentados pelas entidades

representativas dos docentes e  dos técnico-administrativos, de Resolução do Conselho Universitário,
estabelecendo garantias e direitos dos servidores da UERJ em razão da adoção do trabalho remoto e do
ensino remoto emergencial, naquilo que compete ao Consun e à própria UERJ.

 
Solito o encaminhamento à CPLN para parecer.

 

 

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Lodi Ribeiro, Reitor, em 27/08/2020, às
11:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº
46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador
7560038 e o código CRC 52ADD2CE.

Referência: Proces s o nº SEI-260007/003052/2020 SEI nº 7560038

Rua São Francisco Xavier, 524, - Bairro Maracanã, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20550-900
Telefone:    
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

RESOLUÇÃO Nº ____/2020 

 

 

Estabelece garantias e direitos 

dos servidores da UERJ em 

razão da adoção do trabalho 

remoto e do ensino remoto 

emergencial. 

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO, no uso das suas atribuições e da competência que 

lhe atribui o parágrafo 3º do artigo 9º do Estatuto da UERJ, e com base no processo E-

26/007/XXXX/2020,  

 

Considerando a necessidade de resguardar os direitos e garantias dos servidores docentes e 

técnicos-administrativos da UERJ no desempenho das atividades remotas desenvolvidas durante a 

pandemia da Covid-19, em especial do regime do ensino remoto emergencial,  

 

 

aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução: 

 

 

Art. 1º. O desempenho das atividades remotas revistas no Decreto nº 47.176, de 21 de 

julho de 2020, do AEDA nº 35/REITORIA/2020, de 29 de julho de 2020, e da Deliberação CSEPE 

nº 14/2020, em 30 de julho de 2020, que aprovou o período acadêmico emergencial (PAE), 

observará a garantia da livre manifestação do pensamento no exercício da cátedra, princípio básico 

para a existência da Universidade, sendo uma garantia constitucional assegurada a todos os 

docentes nas atividades de ensino, de pesquisa e de extensão universitária a liberdade de aprender, 

ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, o pluralismo de ideias e de concepções 
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pedagógicas bem como o princípio da valorização dos profissionais da educação escolar, ficando 

assegurado aos servidores docentes e técnicos-administrativos, os seguintes direitos e garantias: 

 

I – em relação à segurança do trabalho: 

 

a) respeito ao direito de imagem e à privacidade do corpo docente, assegurando-lhes a 

realização da atividade sem exposição do ambiente doméstico, seja por meio de uso de 

plataformas que oferecem imagens para o plano de fundo ou outro meio que possibilite 

o exercício de tal direito; 

 

b) a permanência exclusiva de professoras(os), de equipe de docentes e de estudantes nas 

salas virtuais, sendo permitido o ingresso de outras pessoas somente com autorização 

prévia da(o) docente responsável pela respectiva atividade, assegurando a garantia do 

respeito à liberdade de expressão e de cátedra, bem como a proibição de atos de 

intimidação, seja verbal, moral, sexual, social, psicológico, físico, material e virtual, 

insultos pessoais, comentários sistemáticos, ameaças por quaisquer meios, expressões 

preconceituosas, pilhérias e outros; 

 

 

c) combate à intimidação sistemática, que permite caracterizar tais atos como crimes e 

contravenções previstas nos artigos do Código Penal, mas também com referência à 

Resolução 01/2019 do CONSUN, com a garantia ao respeito à liberdade de expressão e 

de cátedra, a proibição de atos de intimidação verbal, moral, sexual, social, psicológico, 

físico, material e virtual, insultos pessoais, comentários sistemáticos, ameaças por 

quaisquer meios, expressões preconceituosas, pilhérias e outros; 

 

d) orientação aos estudantes e demais pessoas que tenham acesso à atividade virtual - 

reunião, seminário, debate,   aula, etc. - ou ao material decorrente, da proibição de 

fotografar, gravar, registrar, compartilhar ou divulgar, por qualquer outro meio, a 

imagem, a voz ou o conteúdo, sem autorização das/os envolvidas/os no processo; 

 

e) proteção os direitos autorais do(a) professor(a), contra divulgação ou reprodução, sem 

sua prévia autorização, por escrito, do conteúdo do material produzido ou utilizado na 

atividade virtual - reunião, seminário, debate, aula, etc - como slides, apostilas, textos 
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didáticos, artigos de revista e/ou livro, sob pena de violação dos direitos autorais, na 

forma da lei. 

 

 

II – em relação aos direitos estatutários: 

 

a) irredutibilidade do salário; 

 

b) pagamento das remunerações em dia;  

 

c) carga horária de trabalho, de forma a considerar as atividades administrativas e 

pedagógicas com plataformas virtuais devem considerar períodos de capacitação, 

adaptação, preparação do material que será utilizado, atividades realizadas, avaliações das 

atividades, do rendimento dos estudantes, de modo a não permitir jornadas de trabalho 

excessivas, que sobrecarreguem os profissionais, acarretando-lhes desgastes físicos e 

mentais; 

 

d) observada a liberdade de cátedra, a orientação e capacitação dos/as estudantes, em termos 

tecnológicos para realização dos trabalhos de forma remota e em plataformas virtuais, 

somente serão realizadas por pessoal técnico especializado da Universidade, de forma a 

não haver desvio de função e não redundar em aumento de carga horária de trabalho de 

docentes; 

 

e) devem os departamentos definir, sempre em comum acordo com docentes e técnico-

administrstivos, os horários para atendimento virtual da demanda de estudantes e da 

própria Unidade, assegurando os repousos legais, o direito à desconexão e a 

compatibilidade entre a vida familiar e profissional; 

 

f) observado o cumprimento da carga horária docente, respeito ao direito de docents e 

técnicos a não assumir determinadas ações, caso não tenha tido acesso aos meios e 

instrumentos adequados, conforme posto neste acordo, evitando-se o assédio moral.   

 

g) garantia de respeito à liberdade de regência docente, ou seja, ao modo como o professor 

irá conduzir o Ensino Remoto Emergencial, podendo escolher quais as modalidades 
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técnico-pedagógicas irá fazer uso e escolher quais as "atividades síncronas e assíncronas" 

cabem melhor aos cursos que ministrará; 

 

 

Art. 2 º. E s t a  r e s o l u ção  t e r á  a  v i g ên c i a  t em p o r á r i a ,  co i n c i d en t e  co m  o  

r eg i m e  d o  en s i n o  r em o t o  em er g en c i a l .  

 

 

 

UERJ, ____ de  _________ de 2020 

 

 

 

RICARDO LODI RIBEIRO 

REITOR 
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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria dos Conselhos

 

        

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria dos Conselhos

 

À Comissão Permamente de Legislação e Normas,

 

         Segue o presente processo para apreciação nesta Comissão, conforme determinação do
Magnífico Reitor, professor Ricardo Lodi Ribeiro.

Atenciosamente, 

Ludmila Herllain 
Secretária dos Conselhos 

Matrícula 37992-5
Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2020

Documento assinado eletronicamente por Ludmila Herllain, Secretário(a) dos Conselhos, em
27/08/2020, às 12:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador
7566793 e o código CRC F74FC498.

Referência: Proces s o nº SEI-260007/003052/2020 SEI nº 7566793

Rua São Francisco Xavier, 524, - Bairro Maracanã, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20550-900
Telefone:   
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