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UFRJ recorre da decisão que estipulou o retorno das
aulas presenciais nas instituições federais

Medida acontece após uma liminar do fim de outubro determinar a volta das
atividades em até duas semanas

Por: Pedro Dobal,

A Universidade Federal do Rio de Janeiro recorre da liminar que determina o
retorno das aulas presenciais em instituições federais de ensino.

No recurso, a UFRJ alega que a decisão desprezou a complexidade da retomada
em um prazo curto e ressalta que as dimensões da instituição equivalem a
cidades de médio porte.

A universidade também lembra a deficiência atual nos sistemas de transporte
público e o fato de que muitos alunos têm dificuldades de voltar às salas de
aulas por não morarem na mesma cidade do campus onde estudam.

A UFRJ ainda alega que houve realocação de recursos para os estudos remotos
e no momento faltam verbas para as aulas presenciais. Segundo a instituição, a
retomada requer a atualização e a realização de novos contratos administrativos
para adequação dos espaços ao uso dentro das regras sanitárias.

A liminar do fim de outubro havia determinado a volta das atividades em até 15
dias. De acordo com o Tribunal Regional Federal, a notificação das instituições
foi confirmada no dia 8 de novembro e o prazo para cumprimento da decisão
vale até o dia 30. Na semana passada, a Advocacia Geral da União entrou com
um recurso pedindo a suspensão da decisão.

Na análise do vice-reitor Carlos Frederico Leão Rocha, a decisão da Justiça
também desrespeita a autonomia universitária, prevista na Constituição.



As aulas do segundo semestre de 2021 começaram nesta terça-feira (16), ainda
de forma predominantemente remota. A UFRJ diz que solicitou que todas as
unidades encaminhassem os planos de retorno presencial até esta quarta-feira
(17) e informassem os possíveis impedimentos de infraestrutura, que possam
inviabilizar a retomada das aulas teóricas presenciais.

O estudante Vitor Hugo Macedo, mebro do DCE Mário Prata da UFRJ, defende
mais cautela no retorno.

Com cerca de 13 mil estudantes, o Colégio Pedro II vai retomar as aulas
presenciais de forma gradual na próxima segunda-feira (22). A mãe de um aluno
do 6º ano, que prefere não se identificar, reclama da demora para o volta dos
estudantes às salas de aula.

Na última sexta-feira (12), o Conselho Superior do colégio definiu novas
diretrizes para o retorno presencial opcional. Serão até três horas de atividades
por dia no contraturno e os estudantes continuarão tendo aulas remotas no
horário regular.

Cada campus vai poder receber até 50% dos estudantes de 20% das turmas de
cada turno. O comprovante de imunização vai ser exigido de todos os alunos e
funcionários que já puderam ser vacinados.

Link para a matéria original:
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