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inalizamos o mês de julho e as Fdiversas formas de atividades 
remotas são o principal tema da educa-
ção brasileira nos níveis fundamental, 
médio e superior. Entre as principais 
questões em debate está o acesso de 
alunos e professores aos meios para 
realização destas atividades. E a preocu-
pação se justifica, uma vez que a exclu-
são digital aprofunda o fosso já existente 
na sociedade brasileira entre quem pode 
ou não pagar por educação.

O caso das Universidades Públicas é 
um capítulo à parte, uma vez que, gozan-
do de autonomia, têm encontrado dife-
rentes saídas para tentar minimizar os 
efeitos do isolamento social sobre o ano 
letivo. Neste quadro de soluções, temos 
visto uma escala de resoluções bastante 
ampla: desde a imposição sem debate 
democrático com a comunidade acadê-
mica até a aquisição de pacotes de dados 
para os alunos como forma de realizar as 
atividades remotas.

Essa compreensão tão comum à parte 
dos docentes que acreditam que deve-
mos “fazer alguma coisa” tem explicita-
do certos sintomas, a descrever: simpli-
ficação, que é a crença de que é possível 
transpor o conhecimento para estas 
plataformas; adaptação precária, que é 

fazer “o que é possível fazer” não consti-
tui uma garantia real de aprendizado; 
fragmentação, que é adotar de forma 
flexível um calendário (como feito no 
Consuni da Universidade Estadual do 
Norte Fluminense Darcy Ribeiro), 
parece uma resolução exitosa até que 
em discussões nas Câmaras de Gradua-
ção, questões sobre avaliação, inscrição 
e validação paralisem esses possíveis 
avanços. Os resultados são vistos a cada 
semana: frustração de uns, irritação de 
outros, perda da capacidade de diálogo e 
alunos sem orientações claras de como 
proceder.

Reconhecemos desde já o esforço de 
professores e outros servidores na 
resolução para um grave e novo proble-
ma: a pandemia de COVID-19. Parabe-
nizamos a comunidade acadêmica por 
esse trabalho e pontuamos o acúmulo 
vivido nos meses recentes.

A ADUENF tem acompanhado esse 
debate e realizado fóruns de discussão 
internos e externos.

Ao longo desses meses, ouvimos 
docentes da Uneb, Ufal, Uesb, Uepb, 
Unioeste, Uern, Ufrj, Uerj, Uff, Unirio, 
UFRRj. Em encontros virtuais ou em 
debates, podemos afirmar que a forma 
como as atividades remotas têm sido 

conduzidas são um ótimo caso para 
pensar o futuro da Universidade Pública 
no Brasil e mais: o futuro da docência 
como a conhecemos hoje.

Se defendemos o ensino superior 
público, gratuito e socialmente referen-
ciado (levando em considereção o 
acesso que inclui não brancos com a 
implantação das ações afirmativas) 
qualquer atividade remota que não 
tenha como fundamento o acesso e 
inclusão, já constitui uma quebra destes 
princípios basilares da educação públi-
ca.

Mas para além disto e especialmente 
quando falamos de nossos direitos como 
docentes devemos estabelecer um 
mínimo de consenso sobre este novo 
quadro.

1. Corremos mesmo o risco de desa-
parecer enquanto categoria docentes a 
considerar a forma de venda da nossa 
força de trabalho por hora gravada (ou 
formas semelhantes de prover o acesso 
ao conteúdo que não necessitem mais 
do professor na relação com o aluno. 
Aulas gravadas nas Universidades Priva-
das são o melhor exemplo das novas 
modalidades de trabalho remoto).

2. Estamos nos aproximando de uma 
forma de terceirização ou no limite de 
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uberização das nossas carreiras. A perda 
do horizonte sobre o valor social do 
trabalho não apenas enfraquece as lutas 
por direitos, mas também colaborar 
para a corrosão diárias das condições 
que deviam estar asseguradas, como é o 
caso do pagamento por insalubridade. 
As horas extras se avolumam sem que os 
docentes recebam pela preparação 
desta nova modalidade de trabalho.

3. As condições de todos os docentes 
que desenvolverão atividades remotas 
na UENF são insalubres e, por isso, a 
compensação por esse trabalho deve ser 
estendida ao conjunto dos professores. 
Isto porque toda a rotina doméstica será 
readaptada para esta nova realidade.

4. Que debate tem sido feito sobre 
defesa da propriedade intelectual dos 
docentes e sobre o Marco Civil da Inter-
net ? E sobre a garantia de sua liberdade 
de fala frente aos ataques cibernéticos 
que vêm ocorrendo nessas esferas 
virtuais?

5. A subjetividade dos docentes está 
seriamente comprometida. Devemos 
considerar que a separação entre os 
espaços é fundamental para manuten-

ção da saúde mental, particularmente 
quando o espaço da casa é compartilha-
do com famílias cujos filhos/pais idosos 
precisam de cuidados redobrados neste 
período. Temos observado o acirramen-
tos de conflitos, uso de expressões 
violentas, ataques pessoais e incapaci-
dade de produção de consensos com o 
uso de plataformas digitais de interação.

6. A ausência de real democracia 
interna nos colegiados tem sido um 
terreno fértil para formas de assédio e 
constrangimento daqueles que se posi-
cionam de forma contrária aos interes-
ses de aprovar um retorno que por seu 
improviso terá altos custos à comunida-
de acadêmica.

A crise vivida no Rio de Janeiro não é 
recente e atinge a todos os servidores 
públicos.

Especialmente na área de educação, 
temos acompanhado a tragédia vivida 
pela comunidade escolar nos níveis 
fundamental e médio. O Fundeb recen-
temente aprovado é um sopro de vida 
para uma categoria massacrada pelo 
descaso. Quanto às Universidades, tem 
sido um desafio realizar pesquisas sem 

financiamento, a considerar projetos 
aprovados mas sem pagamento pela 
Faperj até recentemente. Ainda mais 
grave é o contingencimento de verbas 
quando as Universidades asseguraram 
pagamento por duodécimos em dezem-
bro de 2017.

Contingenciamento que ocorre 
durante uma pandemia quando desem-
penhamos papel decisivo na ciência.

Este é um quadro de exceção que 
descumpre a ementa constitucional 
71/2017 ao não implementar os duodé-
cimos e ainda contigencia as verbas de 
custeio das Universidades.

Nesse quadro de precarização, muitos 
docentes terão de dispor dos seus recur-
sos pessoais para realização das aulas 
remotas, e muitos estudantes, em situa-
ção de completa precariedade, serão 
potencialmente excluídos destas ativi-
dades.

Seguiremos na luta para assegurar 
direitos adquiridos, saúde mental, con-
dições dignas de trabalho e, nessa nova 
conjuntura, inclusão digital.
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Após corte referente a dois meses do 
adicional insalubridade o pagamento 
foi reestabelecido mediante a aprova-
ção da PL 2554/2020 na ALERJ, sancio-
nada pelo executivo, ressarcindo verbas 
indenizatórias ao funcionalismo públi-
co estadual (os adicionais de insalubri-
dade e periculosidade, auxílios alimen-
tação e transporte, dentre outros).  
Embora no momento esta seja uma 
solução aos atropelos que os servidores 
vêm sofrendo, a ADUENF a considera 
frágil, pois a lei propõe que o pagamen-
to, antes referente à insalubridade agora 

se configura como ressarcimento à 
“despesa para o desenvolvimento e aplica-
ção do ensino remoto a internet, a energia 
elétrica, demais equipamentos necessários 
para as atividades dos professores e equi-
pamentos eletrônicos para as vídeoaulas. 
O valor recebido por cada profissional 
deverá ser exatamente igual ao benefício 
ou verba indenizatória que foram suspen-
sos. Os valores descontados deverão ser 
ressarcidos integralmente” caracterizan-
do assim um desvio de funcionalidade 
deste benefício. A própria lei vincula 
esses pagamentos ao tempo de duração 

do isolamento social. Por outro lado, fere 
o princípio da isonomia quando outros 
professores, como no caso da UENF, não 
recebem nenhum tipo de ressarcimento 
para realização do trabalho remoto. 
Neste sentido a ADUENF considera 
fundamental ampliar o pagamento do 
benefício para todos os professores da 
UENF com base na lei supracitada em 
vigor. Se todos teremos que realizar as 
aulas remotas, aqueles que não recebem 
esta verba indenizatória deveriam rece-
bê-la enquanto durar a COVID-19.

SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

No dia 22/06/2020 a Diretoria da 
ADUENF foi contactada pela UNIMED 
para marcar uma reunião virtual para 
discutir a proposta de renovação do 
contrato de plano de saúde. A reunião 
com a  UNIMED se  rea l izou dia 
24/06/2020 as 15:00h com a participa-
ção da professora Luciane Soares e do 
professor Carlos Eduardo Veiga, mais 
dois integrantes da UNIMED Campos. A 
proposta inicial da UNIMED Campos 
era de um aumento de 5,99%, tendo em 
vista que o contrato em questão havia 
apresentado uma sinistralidade de 

75,98%, ou seja, 0,98% acima do máximo 
permitido pelo contrato. Este fato, 
segundo a UNIMED, fazia com que o 
contrato tivesse o supracitado reajuste 
para poder manter o equilíbrio econô-
mico da carteira. A Agência Nacional de 
Saúde (ANS) já havia liberado o índice 
máximo de reajuste para os planos de 
saúde que possuem aniversário em julho 
de 2020 em 7,63%. Em A Diretoria da 
ADUENF enviou uma contraproposta a 
UNIMED Campos em 26/06/2020 de 

um reajuste de 3,5%, com início da 
cobrança postergado de julho de 2020 
para outubro de 2020. Solicitamos ainda 
que a UNIMED realizasse de testes de 
COVID-19, em todos os associados do 
supracitado contrato, que assim o dese-

RENOVAÇÃO PLANO DE SAÚDE UNIMED
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jarem, sem nenhum ônus para os associ-
ados. Em 03/07/2020 a Diretoria da 
ADUENF recebeu da UNIMED Campos 
um e-mail no qual a UNIMED declarava 
não aceitar a contraproposta da 
ADUENF, e que mantinha a proposta 
inicial de 5,99% de aumento. No mesmo 
dia a Diretoria da ADUENF comunicou a 

UNIMED Campos que não aceitava a 
proposta inicial, e que solicitava nova 
reunião para discutir o assunto de novo. 
Em 08/07/2020 a UNIMED Campos 
aceitou nossa proposta de reajuste de 
3,5% mas com início da cobrança em 
julho de 2020. A diretoria então aceitou 
está proposta. Tendo em vista que os 

boletos de julho já estavam impressos 
sem nenhum aumento, e que a reemis-
são de novos boletos com o aumento de 
3,5% traria mais um custo a ADUENF, a 
diretoria decidiu cobrar em agosto os 
3,5% de julho mais os 3,5% de agosto. Em 
setembro então será cobrado somente o 
reajuste de 3,5%.

Contas das ADUENF com saldo positivo no dia 31/07/2020, com aproximadamente 20 mil reais em caixa e 150 
mil reais na poupança. Quanto ao pagamento dos boletos de junho e julho de 2020 a inadimplência foi de R$ 3.310,90 
(ADUENF + UNIMED), além disto estamos com um boleto para protesto para dia 15/08/2020 no valor de R$ 
8.467,37, dando um total de inadimplência de R$ 11.778,27. Quanto ao plano de saúde da UNIMED a inadimplência 
ficou em julho em 1,7% do total da fatura paga. Porém estamos entrando em contato com os associados para que os 
mesmos  quitem as suas faturas o mais breve possível.

BALANCETE�FINANCEIRO�DE�JULHO�2020.

Na noite desta segunda feira (03) a 
diretoria da ADUENF participou de 
reunião organizada pelo mandato da 
Deputada Dani Monteiro, integrante das 
comissões de educação e Ciência e 
Tecnologia na Alerj. Com a participação 
de 27 pessoas, dentre eles representa-
ções estudantis, dos técnicos e professo-
res, o debate se deu em torno das atuais 
condições para a implementação de 
aulas remotas e suas implicações.

A fala da deputada Dani Monteiro 
ressaltou os desafios para retomada das 
aulas neste momento, não só na educa-
ção básica mas também no ensino supe-
rior, destacando a saúde mental de estu-
dantes e professores neste período. 
Ressaltou as dificuldades em particular, 
dos estudantes cotistas, cuja situação já é 
de maior vulnerabilidade. A proposta 
em ouvir a comunidade acadêmica 

reflete a preocupação do mandato sobre 
o quanto a ALERJ pode contribuir neste 
momento, respeitando a autonomia das 
decisões da comunidade acadêmica 
“tudo que o legislativo puder contribuir, 
eu acho que a gente está aqui pra ser 
pautado por essa contribuição. Este é um 
espaço de escuta mas também de enca-
minhamento das demandas”.

Ao fazer sua fala pela ADUENF, a 
professora Luciane Silva manifestou 
interesse em que o direito a compensa-
ção pelo trabalho remoto em texto reco-
nhecido pela ALERJ, seja estendida a 
todos os docentes e técnicos da UENF. E 
encaminhou como solitação  a aquisição 
de pacote de dados já garantido para 
alunos das demais universidades do Rio 
de Janeiro. Na UERJ foram assegurados 
12 mil pacotes de dados. A professora 
ressaltou que seria possível assegurar o 

mesmo direito para totalidade de alunos 
de graduação, pós, CEDERJ, docentes e 
técnicos a considerar que um quarto do 
que foi assegurado a UERJ seria de gran-
de valia à nossa comunidade. Por fim, 
avaliou a necessidade de uma segunda 
rodada de discussão sobre o trabalho 
docente.   

A Associação dos docentes da UENF 
destaca em sua fala os prejuízos implíci-
tos na adoção das aulas remotas, dado o 
estado de precarização nas condições de 
acesso à meios digitais por parte dos 
alunos e toda a carga de responsabilida-
de que recaem aos docentes.“ Essa 
implementação se dá de uma forma 
improvisada, com a transferência do 
ônus para os docentes. É mais um passo 
na precarização da carreira docente, algo 
que faz com a gente não tenha separação 
entre o tempo de trabalho e o tempo de 
descanso, não tenha sábado, domingo 
nem feriado. Então ficamos a disposição 
permanente das coordenações, o que 
abre a possibilidade para assédio moral e 
constrangimento.” Afirma Ricardo 
Nóbrega, Presidente da Aduenf.

 “Também nos preocupamos com a 
comunidade do Cederj, os bolsistas de 
apoio, os pós-doutorandos e os técnicos 
administrativos. Então a proposta para o 
mandato é de garantir pacote de dados 
de internet junto a ALERJ, não só como 
um suporte à graduação, mas também 
para toda a comunidade acadêmica.” 
Concluí Luciane Silva, da direção da 
Aduenf.

ADUENF PROPÕE AO MANDATO DA DEPUTADA DANI MONTEIRO

PACOTE DE PARA ESTUDANTES EDADOS MÓVEIS DE INTERNET 

DOCENTES DA UENF
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