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

Conselho Universitario
PARECER Nº 1/2020/UERJ/CPLN
PROCESSO Nº SEI-260007/003052/2020
  
  

  

Relato ao processo nº SEI-260007/003052/2020 que estabelece garantias e direitos dos
servidores e dos estudantes da UERJ em razão da adoção do trabalho remoto e do ensino remoto
emergencial.

 

O tema é trazido tardiamente ao debate neste conselho: na medida em que entramos em trabalho remoto
desde as primeiras horas do início da quarentena, decretada em 13 de março deste ano, o debate era
necessário desde então. Mas nunca é tarde para se debater, aprofundar compreensões e concepções sobre
nosso trabalho – de docentes, de técnico-administrativos e também de estudantes, afinal, estudar é trabalho! –
e estabelecer condições para este trabalho de modo que a segurança e o bem estar de todos os envolvidos
estejam assegurados. Embora estejamos trabalhando remotamente desde março, foi em setembro que a
graduação reiniciou as atividades letivas de modo remoto e para tais atividades se encontram ainda novos
desafios. Portanto, não estão superadas as questões que esta resolução busca atender, quais sejam, garantia
de carga horária de trabalho e estudo compatível com os repousos legais, o direito à desconexão e a
compatibilidade entre a vida familiar e profissional e garantia de condições materiais e subjetivas de realização
deste período para servidores estatutários e substitutos ou temporários e estudantes.
Ações já empreendidas pela universidade estão ainda assim citadas na proposta de Resolução em função de
que o já realizado também deve ser monitorado, avaliado e, quiçá, desdobrar novas ações para a garantia
permanente de acesso aos direitos aqui considerados.
Estão envolvidas aqui questões de direito autoral, de imagem, de propriedade e conexos que se fundamentam
na Lei 9610/98 – que, entre outros, regulamenta o direito autoral (desenhos, pinturas, esculturas, livros,
conferências, artigos científicos, matérias jornalísticas, músicas, filmes, fotografias, softwares entre outros) – e
na Lei Geral de Proteção de Dados – que trata da proteção e processamento de dados buscando assegurar o
direito à privacidade e à proteção de dados pessoais dos usuários de meios físicos e digitais. É preciso,
portanto, garantir proteção aos direitos autorais de docentes no ato de ministrar aulas online – síncronas ou
assíncronas, independentemente da plataforma utilizada – e aos dados pessoais e direito de imagem e
correlatos no que se refere ao uso de plataformas digitais – de docentes, discentes e técnico-administrativos.
A consciência relativa à propriedade imaterial é muito recente. Segundo Manual de Direitos Autorais,
elaborado pelo TCU em 2017, por ser recente tem sido consolidada aos poucos, a sociedade tem
compreendido cada vez mais que a produção autoral é merecedora de toda a proteção jurídica necessária. E
vale aqui lembrar que o que se protege não é o suporte – livro, CD, vídeo, fotografia, texto etc - mas sim a
manifestação da ideia, do pensamento, a manifestação artística impressa na obra. (TCU, 2017)
Impedir gravação não encontra fundamento legal, contudo, o que está sob proteção é a ideia, o pensamento, o
conhecimento sistematizado expresso pela fala, pelo material didático, pela síntese expressa em aula síncrona
ou vídeo ou som gravado. A proteção ao direito de imagem e autoral se dá, portanto, no uso que se faz
daquilo que é feito em aula remota. Aqui se trata de pactuações de respeito consigo mesmo e com o próximo,
entre docentes e discentes na relação de aula, mas também em orientação sobre consequências e penalidades
civis e criminais, com base na Lei 9610/98 e na LGPD em casos de violações a esses direitos.
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Neste sentido, a universidade precisa estar comprometida com a garantia dos direitos autorais e com a
proteção a eles, bem como com a garantia da privacidade e adequado processamento dos dados pessoais de
toda a comunidade uerjiana envolvida nos processos e atividades remotas. O corpo de advogados da UERJ
deve, inclusive, estar atento e mobilizado para eventuais ações que possam se fazer necessárias para garantir
tais proteções, seja a servidores ou a estudantes. Além disso, os sistemas disponibilizados pela universidade
(Moodle, RNP) e aqueles cujo uso é permitido no trabalho remoto de aulas, orientações e afins (zoom, meet,
Skype, jitsi entre outros) precisam também estar adequados ao que estabelece a LGPD, sendo a universidade
responsável pela adequação de seus próprios sistemas e monitoramento de sistemas outros – não os seus
próprios – usados por aqueles que se encontram em atividades remotas.
A universidade deve, igualmente, se comprometer com a não produção de banco de material didático, de
aulas, produtos de aulas e afins sem o expresso consentimento de seus autores e a definição específica de uso
e sua temporalidade. Esse compromisso é fundamental no sentido de dar segurança de que o Ensino Remoto
Emergencial – bem como toda e qualquer outra atividade remota, online, a distância que se desenvolva durante
ou mesmo após a pandemia de CONVID-19 – não significará substituição da atividade docente regular por
aulas e materiais didáticos que, pela mediação das tecnologias, prescinda da presença docente. Nunca é
demais reiterar que os processos educativos não podem prescindir das relações e interações entre os sujeitos
que ensinam e que aprendem e que a mediação tecnológica, qualquer que seja, no arranjo que for, não se
constitui em modalidade equivalente de interação e relação face a face ao que se dá presencialmente.
Cabe aqui reforçar que estudantes estão com dificuldades de acessar internet; os equipamentos e chips ainda
não chegaram a todos. As aulas síncronas, portanto, ainda são um desafio para muitos. Estar em aula com
câmeras abertas implica em uso enorme de dados e para muitos isso é impossível. Há que se considerar que a
obrigação de assistir às aulas com câmeras abertas é inapropriada e inadequada. Acordos para momentos
específicos em que todos apareçam são desejáveis, incentivo à participação com câmeras abertas aos que
podem é desejável, especialmente porque também os docentes se sentem muito solitários, com dificuldades
mesmo de dar seguimento às suas aulas sem ver reações, sem interações. Os acordos precisam ser
estabelecidos considerando a excepcionalidade do momento, as dificuldades de usar tecnologias e também as
dificuldades de acesso à internet – que afetam também aos professores, mas sobretudo aos estudantes.
E também não é demais dizer que as institucionalidades regulares da UERJ devem ser consideradas para os
diálogos, mediações, debates, exposição de problemas, dificuldades e soluções. Departamentos, conselhos
departamentais, coordenações de curso e direções de unidade assim como ouvidoria e conselhos superiores.
Também se dialoga aqui com arcabouço legal referido à regulamentação de oferta de ensino à distância. Não
porque estejamos fazendo isso nem por desejarmos nos aproximar da modalidade educação à distância.
Ocorre que existe regulamentação federal quanto à oferta à distância para cursos presenciais em instituições de
ensino superior e isto nos dá alguns parâmetros para a vigência desta resolução e também algumas demandas
regulatórias para quando o presencial voltar a ser possível. Regulamentar o excepcional implica também em
reconhecer os limites entre presencial e remoto excepcional. A Portaria nº 2.117, de 6 de dezembro de 2019
dispõe sobre a oferta de carga horária na modalidade de Ensino a Distância – EAD em cursos de graduação
presenciais ofertados por Instituições de Educação Superior (IES) pertencentes ao Sistema Federal de Ensino.
Estabelece que pode-se ofertar até 40% da carga horária dos cursos presenciais na modalidade a distância.
Declaro desde já que considero esta carga horária excessiva, mas devemos regular, em nossa universidade,
fundamentados em nossa autonomia, esta oferta, sua extensão e delineamentos conceituais e pedagógicos. Isto
porque a oferta de parte de carga horária a distância é o que caracteriza o que se tem chamado, mais
fortemente ao longo desta pandemia, de ensino híbrido, com parte da carga horária regular de ensino realizada
presencialmente e parte remotamente ou a distância. A portaria acima citada estabelece que a oferta a
distância precisa estar contemplada no Projeto Pedagógico do Curso indicando metodologias a serem
utilizadas, incluindo métodos e práticas de ensino-aprendizagem que incorporem o uso integrado de
Tecnologias de Informação e Comunicação, entre outros enquadramentos. Será preciso, portanto,
acompanhar de forma bastante criteriosa a continuidade do Ensino Remoto Emergencial. Caso as razões
sanitárias que nos levam ao ensino remoto perdurem, medidas de outro tipo terão que ser tomadas no sentido
de não transformar o emergencial em perene. O perene demandaria um conjunto de outras medidas e, mais
que tudo, decisões políticas relativas à oferta a distância que demandam outro tipo e alcance de debate em
nossa universidade. É neste sentido que a presente resolução deve limitar seu alcance a este semestre que se
encontra em andamento com o apontamento da possibilidade de prorrogação ou atualização dela conforme as
condições sanitárias do fim do semestre apontem ou não para retomada de alguma atividade presencial.
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A avaliação sobre necessidade de continuidade do Ensino Remoto Emergencial deve ser feita a partir de
parâmetros epidemiológicos e sanitários analisados pela comissão criada para tal fim na UERJ. E o retorno
presencial, quando possível, só poderá se dar se antecedido por criterioso processo de planejamento,
estabelecimento de protocolos e garantia de infraestrutura e insumos necessários. Este planejamento e as
providências devidas precisam ser iniciados imediatamente. Neste sentido é que se prevê solicitar à comissão
que o faça.
Em caso de continuidade das atividades de ensino em modo remoto por mais um semestre, estas deverão se
dar com base em avaliação do processo empreendido neste momento. O temporário estendido deve se
fundamentar em mais e melhor planejamento a partir do que já se mostrou mais adequado aos docentes e
discentes no ERE e também aos técnico-administrativos em atividades laborais remotas.
Para a avaliação do ERE é preciso criar comissão de monitoramento e avaliação da experiência com
participação de docentes, discentes e técnico-administrativos dos 4 centros setoriais, pesquisadores uerjianos
com experiência em avaliação educacional e ensino remoto, representantes da reitoria e membros indicados
pelas entidades representativas (ASDUERJ, SINTUPERJ, DCE e APG-UERJ). A comissão deve ser
constituída com a máxima celeridade para iniciar trabalhos o mais rápido possível de modo a acompanhar o
maior tempo possível de realização do PAE.
 
Estas são as considerações e o relato ao processo.
 
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2020.

 

 

Ana Karina Brenner
Matrícula 35934-9

  
 

Documento assinado eletronicamente por Ana Karina Brenner, Professora, em 16/10/2020, às
14:50, 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
9048595 e o código CRC 84A89F90.

Referência: Proces s o nº SEI-260007/003052/2020 SEI nº 9048595
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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

  

MINUTA RESOLUÇÃO Nº____ /2020

  

Estabelece garantias e direitos dos
servidores e estudantes 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 e dos estudantes da UERJ no desempenho das atividades remotas
desenvolvidas durante a pandemia da Covid-19, em especial do regime do ensino remoto
emergencial,

Considerando a previsão de atividades remotas estabelecidas 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),

 

aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:

 

Art. 1º. O desempenho das atividades remotas de ensino observará a garantia da livre
manifestação do pensamento no exercício da docência e da discência, princípio básico para a
existência da Universidade, em consonância integral com a garantia constitucional assegurada a
todos a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, o
pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas bem como o princípio da valorização dos
profissionais da educação escolar.

 

Art. 2º. Aos servidores docentes e aos discentes ficam assegurados os seguintes direitos e
garantias:

respeito ao direito intelectual de docentes e ao direito de imagem e à privacidadede
docentes e discentes, garantidos na Lei 9610/98 e na Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD), lei 13709/2018 assegurando-lhes a realização da atividade sem exposição do
ambiente doméstico, seja por meio de uso de plataformas que oferecem imagens para o
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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 taldireito;
a permanência exclusiva de professoras(os), e de estudantes nos ambientes virtuais de
aprendizagem (moodle, salas de vídeo-conferências das mais diversas plataformas), sendo
permitido o ingresso de outras pessoas somente com autorização prévia da(o) docente
responsável pela respectiva atividade, assegurando o respeito à liberdade de expressão e
de cátedra, bem como a proibição de atos de intimidação, seja verbal, moral, sexual, social,
psicológica, física, material e virtual, insultos pessoais, comentários sistemáticos, ameaças
por quaisquer meios, expressões preconceituosas, pilhérias eoutros;
combate à intimidação sistemática, que se caracterize como crimes e contravenções
previstas nos artigos do Código Penal, mas também com referência à Resolução 01/2019
do CONSUN;
orientação aos docentes, discentes e demais pessoas que tenham acesso às atividades
virtuais do PAE - reunião, seminário, debate, aula, etc. - ou ao material decorrente, de que o
registro em imagens e/ou sons por qualquer via - analógica ou digital – só pode ser feita
com aviso a todos os envolvidos e que o compartilhamento ou divulgação de quaisquer
materiais apresentados ou produzidos durante as atividades virtuais só pode ocorrer sob
expressa anuência de todos os envolvidos no processo de produção do material que se
deseja compartilhar.;
proteção aos direitos autorais do(a) professor(a), cf. Lei 9610/98 e em acordo com a LGPD
contra uso indevido, divulgação ou reprodução, sem sua prévia autorização, por escrito, de
conteúdo produzido ou utilizado na atividadevirtual-reunião,seminário,debate,aula,etc-
comoslides, apostilas,textos, gráficos, áudios, vídeos, fotografias, entre outros didáticos,
artigos de revista e/ou livro, sob pena de violação dos direitos autorais, na forma da lei.

 

Art. 3º. Aos servidores docentes e técnico-administrativos ficam assegurados:

 

irredutibilidade dosalário;
pagamento das remunerações emdia;
garantia de continuidade, com as devidas e necessárias providências jurídicas e técnico-
administrativas, das progressões e promoções funcionais;
carga horária de trabalho, consideradas as atividades administrativas e pedagógicas com
plataformas virtuais, que levem em conta períodos de capacitação,
adaptação,preparaçãodematerial,atividades,avaliaçõesde atividades e do rendimento dos
estudantes, de modo a impedir jornadas de trabalho excessivas, que sobrecarreguem os
profissionais, acarretando-lhes desgastes físicos e mentais;
 
os horários para atendimento virtual aos estudantes será definido pelo professor e pela
equipe técnico-administrativa de cada unidade, em acordo com seu departamento e
unidade, cada qual em suas funções específicas, assegurando os repousos legais, o direito
à desconexão e a compatibilidade entre a vida familiar eprofissional;
respeito ao direito de docentes e técnicos a não assumir determinadas ações relacionadas
com o Período Acadêmico Especial (PAE), caso não tenha tido acesso aos meios e
instrumentos adequados, conforme estabelecido nesta resolução, no Decreto nº 47.176, de
21 de julhode2020,noAEDAnº35/REITORIA/2020,eaDeliberaçãoCSEPE nº 14/2020,
evitando-se o assédiomoral.
possibilidade de realização de trabalho colaborativo, em equipes, conforme afinidades
disciplinares e domínios técnicos e tecnológicos de modo a garantir que aqueles que não
tenham condições de operar um Ambiente Virtual de Aprendizado e outras ferramentas
tecnológicas para trabalho remoto, seja por falta de condições técnicas, financeiras, tempo
de aprendizado ou estejam em atividades de cuidados de terceiros impostos pela pandemia
de COVID-19, não fiquem alijados dos processos de trabalho acadêmico e técnico-
administrativos e possam colaborar com seu trabalho, neste momento de pandemia,
conforme suas possibilidades, evitando-se o assédiomoral;
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respeito à liberdade de regência docente, definida pelo modo como o professor conduz sua
atividade docente, neste caso relativa
aoEnsinoRemotoEmergencial,podendoescolherasmodalidades técnico-pedagógicas que
irá utilizar e as atividades síncronas e assíncronas que melhor se adequamaos cursos que
ministrará, observando a presença das devidas ferramentas de acessibilidade para
estudantes com necessidades educativas especiais, observando as possibilidades e
habilidades do corpo discente;

 

Art.4º. A UERJ, através de seus serviços jurídicos, garantirá a defesa e proteção dos direitos dos
servidores docentes, técnico-administrativos, contratados e terceirizados e estudantes de acordo
com a Lei 9610/98 e da LGPD, durante e após a vigência do Período Remoto Emergencial;

 

Art. 5º. A política de apoio a estudantes, técnicos e docentes que buscou assegurar condições de
conectividade e equipamentos para as atividades remotas será constantemente monitorada e
ajustada para continuamente assegurar acesso àqueles que venham a ter problemas ao longo do
PAE e ainda não tenham sido atendidos;

 

Art 6º. Criação de política de transferência de recursos de alimentação aos estudantes,
desatendidos pelo Bandejão da UERJ por razões sanitárias, de modo a garantir segurança
alimentar ao corpo discente;

 

Art. 7º. Aos estudantes bolsistas será assegurado o pagamento em dia de suas respectivas
bolsas;

 

Art. 8º. Aos estudantes com deficiência auditiva serão assegurados intérpretes de LIBRAS de
modo a garantir o direito à educação, em todas as atividades, síncronas e assíncronas, também
neste momento de Ensino Remoto Emergencial;

 

Art. 9º. Todos os direitos e proteções assegurados nesta resolução aos docentes efetivos
estende-se aos professores substitutos no exercício do Ensino Remoto Emergencial;

 

Art. 10. Criação de comissão de monitoramento e avaliação da experiência de Ensino Remoto
Emergencial com participação de docentes, discentes e técnico-administrativos dos 4 centros
setoriais, pesquisadores da UERJ com experiência em avaliação educacional, representantes da
reitoria e membros indicados pelas entidades representativas (ASDUERJ, SINTUPERJ, DCE e
APG-UERJ);

 

Art. 11. O Comitê para Acompanhamento e Suporte à Tomada de Decisões sobre Coronavírus no
âmbito da UERJ, criado pela Portaria 363/2020, deve mapear as distintas condições e situações
infraestruturais dos locais de trabalho da UERJ, levantar necessidade de investimentos em
reformas ou melhorias de espaços físicos e em insumos para o estabelecimento de protocolos de
circulação e permanência nos prédios da UERJ no sentido de garantir a segurança dos
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trabalhadores e estudantes à medida que atividades presenciais comecem a ser retomadas em
conformidade com as sistemáticas avaliações da própria comissão;

 

Art. 12. Esta resolução terá vigência  até o fim do Período Acadêmico Especial correspondente
ao semestre letivo de 2020.1 podendo ter sua vigência prorrogada pelo CONSUN se as
condições sanitárias se mantiverem inalteradas ou modificadas pelo CONSUN em caso de
alteração das condições sanitárias que demandem regulamentação às atividades remotas ainda
necessárias e às presenciais já possíveis, incluindo todas as garantias para a proteção física
individual de estudantes, técnico-administrativos, docentes e trabalhadores terceirizados.

 

 

 

 

UERJ,          de                     de 2020
 

RICARDO LODI RIBEIRO
REITOR

Documento assinado eletronicamente por Oswaldo Munteal Filho, Professor, em 20/10/2020,
às 15:36, 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
9049076 e o código CRC 5EE2B8F6.

Referência: Proces s o nº SEI-260007/003052/2020 SEI nº 9049076
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http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Conselho Universitario

Da: Comissão Permanente de Legislação e Normas

Para: SECON

 

 

Informamos que o processo e-26/007/3052/2020 foi apreciado e aprovado na reunião da
Comissão Permanente de Legislação e Normas realizada no dia 30 de setembro de 2020,
estando apto a ser encaminhado ao CONSUN para apreciação e aprovação.

 

Oswaldo Munteal Filho
Presidente da Comissão permanente de Legislação e Normas

Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Oswaldo Munteal Filho, Professor, em 20/10/2020,
às 15:09, 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
9370969 e o código CRC 262F67AE.

Referência: Proces s o nº SEI-260007/003052/2020 SEI nº 9370969

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