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PLANO DE RETORNO DA FACULDADE DE 

EDUCAÇÃO/UFRJ ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

(versão preliminar) 

 

1. APRESENTAÇÃO  

 

Esta é a versão preliminar e ainda em construção do plano de retorno gradativo às 

atividades presenciais da Faculdade de Educação. A Faculdade de Educação vem se 

organizando para o retorno desde maio de 2020, dois meses após o início da pandemia, 

quando precisou definir dois eixos de atuação em relação a pandemia: (i) planejamento, 

análise e avaliação das atividades remotas, em especial as de ensino e (ii) planejamento 

para um retorno gradativo e seguro de suas atividades presenciais de acordo com as 

condições infraestruturais, de biossegurança e com o quadro mais amplo da pandemia na 

cidade do Rio de Janeiro. Todo o planejamento foi construído tendo como prioridade a 

saúde e segurança dos servidores, bem como a responsabilidade social da universidade 

pública, em especial no que concerne a formação de professores e o compromisso da 

universidade e da Faculdade de Educação com a população, de uma forma geral, e com 

seus estudantes, de maneira particular. Desta forma, os setores administrativos 

considerados essenciais pela Congregação da Faculdade de Educação retomaram suas 

atividades em maio de 2020 realizando atendimento ao público referente a situações 

inadiáveis, mediante agendamento. Todas as demais atividades foram realizadas em 

caráter emergencial em formato remoto.   

Em julho de 2021, quando começou a se delinear a perspectiva do retorno pleno 
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às atividades presenciais para abril de 2022 (início do primeiro semestre letivo de 2022), 

institui-se o Conselho Departamental, reunido em reuniões ordinárias e extraordinárias, 

como instância responsável pela construção deste plano de retorno a ser submetido à 

Congregação. A construção do plano levou ainda em consideração, até o presente 

momento, a escuta dos estudantes em reuniões abertas a todo o corpo discente, bem 

como nos seus espaços de representação; os debates ocorridos nas reuniões 

departamentais e uma reunião aberta a toda a comunidade acadêmica.  

Destacamos ainda que a Faculdade de Educação oferece disciplinas para os 27 

cursos de licenciaturas presenciais do Rio de Janeiro, o que implica em uma atuação 

simultânea nos diferentes campi da UFRJ e sujeita às condições espaciais das respectivas 

unidades que recebem os cursos ofertados pela FE para a graduação. 

Desta forma, este documento apresenta os elementos estruturantes do relatório em 

construção acerca das condições necessárias para o retorno pleno de nossas atividades 

ao presencial e apresenta, de forma mais detalhada, o retorno das atividades presenciais 

a partir de novembro de 2021.  

São documentos orientadores deste plano:   

- Guia de Biossegurança da UFRJ;   

- Diretrizes para o Retorno Presencial Gradual das Aulas Práticas e Trabalhos de 

Campo na UFRJ;   

- Diretrizes para o Retorno Presencial Gradual da UFRJ;   

- Instrução Normativa 90/2021 do Ministério da Economia;   

- Resolução 15/2021 do Conselho Universitário;   

- Resolução CEG 11/2021 do Conselho de Ensino de Graduação, complementar a 

Resolução CEG 07/2021;   
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- Resolução CEPG 07/2021 do Conselho de Ensino para Graduados;  

- Portaria nº 8673 de 3 novembro de 2021 da Reitoria.   

- Portaria nº 9.100 de 12 de novembro de 2021 da Reitoria  

 

2. OBJETIVOS  

 

O plano de retorno visa apresentar de forma clara e objetiva:   

● (a) as condições objetivas necessárias para o retorno presencial pleno 

das atividades presenciais da Faculdade de Educação em abril de 

2022, bem como as preocupações pedagógicas fundamentais para que 

este ocorra;   

● (b) a ampliação do plano de retorno gradual, dentro das condições 

infraestruturais e de biossegurança, para o presente momento.  

 

 

3. PROTOCOLOS DE RETORNO 

 

3.1 Protocolos de biossegurança:  

  

● A Faculdade Educação classificou todas as suas salas de acordo com a aplicação 

Espaço Seguro e indicou a capacidade máxima de ocupação na entrada de cada 

sala bem como a necessidade de uso de EPI's e distanciamento social;   

● Instalou totens de álcool gel nos corredores da unidade e em locais estratégicos;   

● Passou a exigir apresentação de comprovante de vacinação de todos os seus 

servidores;   
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● Determinou como obrigatório o uso de máscaras faciais de todos os frequentadores 

de seus espaços;   

● Fixou os cartazes com orientações nos espaços de circulação da FE com 

orientações acerca do uso de máscaras e distanciamento social;   

● Planejamento de limpeza periódica das salas e de todos os espaços da FE no início 

do dia, ao final do dia e, se necessário, em intervalos durante o dia.   

 

3.2 Procedimentos para monitoramento de sintomas e conduta para casos 

confirmados de COVID-19  

 

No caso dos servidores indicamos que informem a chefia imediata o aparecimento 

de sintomas. Estes devem ser encaminhados para testagem e não devem retornar às 

atividades presenciais até o resultado do teste. Em caso positivo, devem permanecer em 

quarentena durante 14 dias. Caso algum servidor apresente teste positivo, todos os 

servidores com quem tiveram contato são avisados para ficarem atentos ao surgimento 

de quaisquer sintomas e realizarem testes;   

Caso um estudante apresente sintomas gripais, ele/a não deve comparecer à 

universidade e deve informar ao docente e à coordenação do curso para que seja 

encaminhado por esta para testagem. Em caso negativo, o/a estudante deve apresentar 

o resultado do teste e poderá voltar a frequentar a universidade; em caso positivo também 

com a apresentação do resultado do teste, deve informar ao docente e à coordenação 

relatando a última vez em que esteve na universidade e as pessoas com quem teve 

contato de risco. O GT Coronavírus define como contato de risco toda pessoa que 

manteve proximidade menor que 1,5 m de distância, por 15 minutos ou mais, de forma 

cumulativa, em um período de 24 horas, com alguém infectado. 
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 3.3 Indicações para medidas de suspensão de atividades presenciais mediante o 

rastreamento de casos e contatos  

 

As atividades presenciais de um setor só são suspensas mediante a confirmação 

de mais de dois casos no setor. Caso o setor conte apenas com um servidor, que deve se 

afastar quando apresentar sintomas até o resultado do teste, este ficará fechado com a 

devida informação publicizada; situações de afastamento de servidores por sintomas de 

covid ou testagem positiva podem também reduzir horário de atendimento do setor pela 

redução do número de servidores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES  

4.1 Pessoal  

 

 

Fases N° de docentes N° de 

técnico-

Total 
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administrativos 

04 23  31 54 

05 137 36  

Total 137 36  

 

 

Tabela 4.2 

  N° DA SALA N° DE 

SERVIDORES 

N° MÁXIMO DE 

PESSOAS 

Gabinete da 

Direção  

201 Fórum 4 19 

Departamentos 202, 203 e 204 5 13 

PPGE 205 3 14 

Banheiro 

Masculino 

Fórum 0 4 

Banheiro 

Feminino 

Fórum 0 4 



 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  

Centro de Filosofia e Ciências Humanas - CFCH  

Faculdade de Educação - FE  

Gabinete da Direção 

 

 
 
Av. Pasteur, 250/201-FCC – Palácio Universitário, Campus da Praia Vermelha - Urca  Rio de Janeiro, RJ - CEP 
22290-902 - Telefone: (21) 2295-3246 / www.educacao.ufrj.br 

Sec. Acadêmica 202 3 6 

Protocolo 203 3 6 

D. Pessoal 204 2 6 

Coord. de 

Pedagogia 

205 4 6 

Secult 206 3 7 

Sala de Aula 241 1 26 

CESPEB 240 2 13 

Copa  FE 1 4 

Banheiro FE 1 1 

Sala de Aula A101 1 26 

Proedes A102 2 15 

Arquivo Proedes A103 1 4 

Módulo FE Piso 1 5 8 

Módulo FE Piso 2 6 6 

Copa Módulo Piso 1 0 1 
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Banheiro 

Feminino 

Módulo 

Piso 1 0 1 

Banheiro 

Masculino 

Módulo 

Piso 1 0 1 

Lapope anexo FE   5 

Lepes/Gesed anexo FE   5 

Lapeade anexo FE   5 

Lise anexo FE   5 

Leduc anexo FE   5 

Colemarx anexo FE   5 

Nec anexo FE   5 

    

 

 

 

4.3 PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS   

 

Em 16 de novembro de 2021, a Congregação da Faculdade de Educação aprovou 
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plano de retorno presencial para todos os setores administrativos com frequência diária, 

considerando que a avaliação dos espaços apontou que há condições adequadas de 

biossegurança para receber todos os servidores em seus respectivos ambientes de 

trabalho.   

 

Desde maio de 2020 os setores ligados às Seção de Atividades Gerenciais 

(Protocolo, Secretaria Acadêmica, Departamento, Compras, Patrimônio, Almoxarifado, 

Arquivo) realizam atendimento presencial mediante agendamento. Demais setores 

(Coordenações, Departamentos, PROEDES, SECULT e Gabinete da Direção) retornaram 

ao trabalho presencial a partir de 8 de novembro de 2021 para trabalho interno e 

organização das salas. A partir de 22 de novembro, esses setores abrirão para 

atendimento ao público com dias e horários divulgados no site da FE.   

 

  Todos os setores com atendimento ao público continuarão a depender de 

agendamento com dia e horário marcado, mediante formulário a ser divulgado para toda 

a Comunidade em breve, com o objetivo de evitar aglomeração nos corredores e nas salas 

dos setores, possibilitar rastreamento de casos de covid-19 bem como de verificar o 

comprovante de vacinação.  

 

 

ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO 

 

Os laboratórios da Faculdade de Educação funcionarão a partir de 16 de 

novembro no horário das 9h às 15h podendo cada sala receber no máximo 5 pessoas. O 

controle dos usuários que frequentam as salas, tendo em vista a possibilidade de 

rastreamento, será realizado pelo coordenador do laboratório e enviado semanalmente à 

direção da unidade.   
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ATIVIDADES DE ENSINO 

Aprovado pela 7ª Colenda Congregação Extraordinária da Faculdade de Educação em 11 

de novembro de 2021  

O planejamento de retomadas das aulas presenciais acontece em dois eixos:   

1. Planejamento e produção de relatório tendo em vista as condições 

infraestruturais e de condições de biossegurança necessárias para o retorno 

pleno em abril de 2022; bem como planejamento pedagógico tendo em vista 

este retorno (até fevereiro de 2022);   

2. Retomada de parte das aulas presenciais, observadas as condições 

infraestruturais e de biossegurança atuais, em cumprimento à ordem judicial 

executória (novembro de 2021 a março de 2022).   

 

 

EIXO 1 

 

O Planejamento e produção de relatório tendo em vista as condições 

infraestruturais e de condições de biossegurança necessárias para o retorno pleno em 

abril de 2022; bem como planejamento pedagógico tendo em vista este mesmo fim: 

 

(i) Infra-estrutura:   

a. Planejamento dos espaços pelo Condomínio da PV, considerando as normas de 

biossegurança e condições infraestruturais do Aulário;   

b. Planejamento de condições de biossegurança para retorno pleno tais como:  

testes periódicos por amostragem; EPIs etc.  
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(ii) Servidores:   

a. quadro de servidores necessário para funcionamento pleno da unidade;   

b. quadro de servidores para limpeza e segurança do campus   

(iii) Estudantes:   

(a) Restaurante Universitário da Praia Vermelha;   

(b) Bilhete Único Universitário;   

(c) Assistência estudantil;   

(d) Busca ativa dos estudantes e conhecimento da situação econômico-social dos 

que se afastaram (GOPs e possível articulação com a ESS);   

(iv) Debates pedagógicos entre docentes sobre o retorno presencial dos estudantes   

tendo em vista: vinculação com a vida universitária; questões acadêmicas e outras   

 

 

EIXO 2 

 

(I) Retorno às aulas presenciais em novembro de 2021 (semestre letivo 2021.2), 

observados os seguintes critérios:   

(a) professores enquadrados nos casos previstos pela IN 90/2021 ou pela 

Resolução 15/2021 do CONSUNI não retornam presencialmente.   

 

A autodeclaração contida no site da PR-4 

(http://pessoal.ufrj.br/index.php/destaques/578-acompanhamento-efeitos covid19) 

é documento obrigatório para permanência em trabalho remoto e deverá ser 

enviado à Chefia de Departamento com cópia para o Departamento de Pessoal, de 

acordo com a portaria no 8673, publicada no BUFRJ n 43 de 3 de novembro de 

2021.  
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(b) Espaço:   

Tendo em vista as seguintes condições:   

● Palácio Universitário: Interdição da maioria das salas da FE pela CPST desde 2015 

e a impossibilidade de realização de obras em caráter emergencial;   

● Possibilidade de uso das salas 241 e 101-do Palácio Universitário. Cada uma com 

capacidade para 26 pessoas de acordo com a aplicação Espaço Seguro da UFRJ;   

● Condomínio da Praia Vermelha: não havia indicação até o momento de aprovação 

deste documento em Congregação das salas disponíveis no condomínio da Praia 

Vermelha nem de sua capacidade em relação a condições infraestruturais e de 

biossegurança;   

● Salas em outras unidades nos cursos de licenciatura nas quais a FE  oferece 

disciplinas: após comunicação eletrônica enviada a todos os cursos, as  respostas 

recebidas até o momento da Congregação indicavam a  impossibilidade do uso  

de salas pela FE.   

 

(c) Segurança   

Tendo em vista que:   

Não houve respostas ao e-mail encaminhado a prefeitura Universitária e repassado 

por esta a DISEG acerca das condições de segurança no campus no período noturno até 

o momento da Congregação;   

(d) Servidores:   

Tendo em vista que:   

A FE conta apenas dois administradores de sede para abertura do Palácio 
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Universitário com férias agendadas para o próximo período letivo   

(e) Planejamento da oferta de turmas da FE para 2021.2.   

Tendo em vista que:   

● O planejamento da oferta de turmas para graduação em 2021.2, foi realizado em 

agosto de 2021 e, com exceção das turmas de Didáticas Especiais e Práticas de 

Ensino, sempre envolve vagas para diferentes cursos de licenciaturas em uma 

mesma turma;   

● Este planejamento seguiu o plano de retorno gradual da UFRJ que colocava o 

semestre de 2021.2 como remoto para disciplinas teóricas e, sendo assim, foram 

ofertadas vagas para cursos de diferentes campi da UFRJ na mesma turma;   

● A fim de responder a determinação judicial, as unidades traçaram diferentes 

regimes de retorno, o que implica estudantes submetidos a diferentes decisões das 

unidades às quais pertencem em uma mesma turma.   

A proposta para retorno no semestre de 2021.2 acontecerá da seguinte maneira:   

1) Para as licenciaturas   

● As disciplinas de Educação Brasileira, Fundamentos Sociológicos da Educação, 

Filosofia da Educação no Mundo Ocidental, Psicologia da Educação, Didática, 

Profissão Docente, Arte-Educação, Abordagens de EJA, Educação e Conjuntura 

Política, Informática no Processo de Ensino e Aprendizagem e História do Ensino 

de História oferecidas em 2021.2 para as licenciaturas serão oferecidas de forma 

remota;   

● As turmas de Didática Especial e Prática de Ensino serão ofertadas de forma 

remota. Acordos específicos são possíveis caso: (i) a unidade do curso de 

licenciatura apresente condições de biossegurança para retorno presencial, (ii) o 

docente não esteja enquadrado nos casos previstos pela IN 90/2021 ou pela 

Resolução Consuni 15/2021 e (iii) haja acordo prévio entre a Chefia do 
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Departamento de Didática, a Coordenação de Licenciaturas e a unidade, levando-

se ainda em conta o planejamento da equipe para o próximo semestre letivo a ser 

iniciado em 16 de novembro de 2021.   

2) Para o Curso de Pedagogia:   

(a) Disciplinas do turno noturno serão ofertadas integralmente de forma remota;   

(b) Retorno das turmas de Prática de Ensino do curso de Pedagogia cujas 

professoras não estejam nas situações previstas pela IN e pela resolução 

CONSUNI; 

(c) Retorno presencial de no máximo duas disciplinas por período da manhã e  da 

tarde  (segundo, quarto, sexto e oitavo períodos) cujos professores não estejam 

nas  situações previstas pela IN e pela resolução CONSUNI;  

 

 

(d) Retorno das eletivas cujos professores não estejam nas situações previstas na 

IN ou na Resolução CONSUNI;   

Desta forma, a ocupação das duas salas disponíveis aconteceria da seguinte 

forma, totalizando oferta de 13 turmas em modalidade presencial-remota.   

 

SALA 241 

 

  2a feira 3a feira 4a feira 5a feira 6a feira 

Manhã Didática das 

Ciências da 

Natureza- A 

Alfabetização 

e Letramento- 

A 

Orientação 

de 

monografia/

defesa de 

tese, 

Antropologia 

na Educação- 

A 

Psicopeda

gogia e 

Educação-

A 
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EDD176 

6o período 

EDD350 

 

4o período 

dissertação 

ou 

monografia/

GOPs/outra

s atividades 

EDF418 

2o período 

EDF363 

 

6o período 

Tarde Sociologia da 

Educação 

Brasileira- B 

EDF364 

2o período 

Prát. Ens. 

Mag. 

Disciplinas 

Pedagógicas 

EDWU21 

5o período  

Práticas em 

Políticas e 

Administra

ção Educ. 

EDWU24 

6o período 

Educação e 

Novas 

Tecnologias 

 

Eletiva 

Orientação 

de 

monografia/

defesa de 

tese, 

dissertação 

ou 

monografia/

GOPs/outra

s atividades 

 

 

SALA A-101 (ANEXO)  

 

  2af 3af 4af 5af 6af 

Manhã Orientação 

de 

monografia/d

efesa de 

tese, 

dissertação 

ou 

monografia/

GOPs/outras 

atividades 

Sociologia 

da 

Educação 

Brasileira- A 

EDF364 

    2o período 

Orientação 

de 

monografia/d

efesa de 

tese, 

dissertação 

ou 

monografia/

GOPs/outras 

atividades 

Orientação 

de 

monografia/d

efesa de 

tese, 

dissertação 

ou 

monografia/

GOPs/outras 

atividades 

Orientação 

de 

monografia/d

efesa de 

tese, 

dissertação 

ou 

monografia/

GOPs/outras 

atividades 
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Tarde Políticas 

Públicas em 

Educação 

EDA604 

8o período 

 Prát. de 

Ens. das 

Séries 

Iniciais 

EDWU01 

8o período 

Orientação 

de 

monografia/d

efesa de 

tese, 

dissertação 

ou 

monografia/

GOPs/outras 

atividades 

Alfabetizaçã

o e 

Letramento 

EDD350 

4o período 

Planejament

o e Aval. de 

Sist. Educ 

EDA612 

6o período 

● As turmas acima apresentadas serão ofertadas na modalidade presencial-remota 

(que envolvem atividade presenciais e remotas síncronas e/ou assíncronas, 

conforme definido na Resolução CEG 11/2021). As atividades avaliativas serão 

remotas e não haverá reprovação por frequência, conforme a Resolução CEG 

11/2021 prevê para este formato;   

● O/A docente irá acordar com cada turma as estratégias pedagógicas e alternativas 

para os/as estudantes que não puderem comparecer aos encontros presenciais;  

● Semana de 16 a 19 de novembro ocorrerá para todas as turmas de forma remota 

para acolhimento e recepção dos estudantes bem como planejamento do semestre;   

● Semana de 22 a 27 de novembro: IV Ciclo Pedagogia na Quarentena "O Sentido 

Público da Educação" (a programação será enviada em breve). Todas as atividades 

do evento irão ocorrer em formato remoto com recomendação de que os docentes 

frequentem as atividades remotas com sua turma no horário previsto para sua 

disciplina;   

● Os encontros presenciais serão apresentados no cronograma do curso e irão iniciar 

a partir da semana de 29 de novembro;   

● As disciplinas de Práticas de Ensino são RCS com carga horária de 160 horas, das 

quais 60 horas são de encontros com o/a docente responsável pela disciplina e 100 
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horas realizadas em diferentes atividades equivalentes ao estágio, as quais serão 

cumpridas em formato remoto, em acordo com o/a docente;   

● As disciplinas teóricas obrigatórias acima ofertadas possuem 50 vagas.  Deste 

modo, em virtude das condições de biossegurança das salas indicadas, os 

encontros presenciais destas disciplinas irão ocorrer de forma escalonada, com 

organização proposta pelo docente em diálogo com a turma;   

● As disciplinas de Prática de Ensino possuem 25 vagas, desta forma não será 

necessário o escalonamento nos dias de encontros presenciais. O planejamento 

dos encontros será organizado pelos/as docentes em diálogo com a turma;   

● A disciplina eletiva acima ofertada possui 30 vagas. Neste caso, o escalonamento 

dependerá da quantidade de estudantes inscritos na disciplina e do planejamento 

proposto pelo/a docente em diálogo com a turma.   

 

 

3) Para a Pós-Graduação   

- As turmas do PPGE serão mantidas remotamente, em 2021.2, conforme resolução 

CPEG no7/2021   

- As turmas do CESPEB serão mantidas remotamente, em 2021.2, conforme 

resolução CPEG no7/2021   

O relatório relativo ao Eixo 1 para retorno presencial, indicando as condições atuais 

da Faculdade de Educação, bem como apresentando as condições necessárias para o 

retorno pleno das atividades presenciais em abril de 2022 será apresentado em 

documento posterior a ser publicizado e debatido pela Congregação da Faculdade de 

Educação.  

 


