
PLANO DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO/UFRJ
aprovado pela 7a Colenda Congregação Extraordinária da Faculdade de Educação em 11
de novembro de 2021

Documentos orientadores:

- Guia de Biossegurança, 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;
- Resolução CEPG 07/2021 do Conselho de Ensino para Graduados.

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 (iniciado em agosto
de 2021 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
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 (iniciado em agosto de 2021 até
fevereiro de 2022);

(i) Infra-estrutura:

a. Planejamento dos espaços pelo Condomínio da PV, considerando as normas de
biossegurança e condições infra-estruturais do Aulário;

b. Planejamento de condições de biossegurança para retorno pleno tais como: testes
periódicos por amostragem; EPIs etc

(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

- Autodeclaração contida no site da PR4
(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

(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:

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


Não houve respostas ao email 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

Universitário com férias agendadas para o próximo período

(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
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

EDD176

6o período

Alfabetização
e Letramento-

A

EDD350

4o período

Orientação
de

monografia/d
efesa de

tese,
dissertação

ou
monografia/G
OPs/outras
atividades

Antropologia
na Educação-

A

EDF418

2o período

Psicopeda
gogia e

Educação-
A

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/d
efesa de

tese,
dissertação

ou
monografia/
GOPs/outras

atividades



SALA A-101 (ANEXO)

2af 3af 4af 5af 6af

Manhã Orientação de
monografia/de
fesa de tese,
dissertação
ou
monografia/G
OPs/outras
atividades

Sociologia
da

Educação
Brasileira-

A

EDF364

2o período

Orientação de
monografia/de
fesa de tese,
dissertação
ou
monografia/G
OPs/outras
atividades

Orientação de
monografia/de
fesa de tese,
dissertação
ou
monografia/G
OPs/outras
atividades

Orientação de
monografia/de
fesa de tese,
dissertação
ou
monografia/G
OPs/outras
atividades

Tarde Políticas
Públicas em
Educação

EDA604

8o período

Prát. de
Ens. das
Séries
Iniciais

EDWU01

8o período

Orientação de
monografia/de
fesa de tese,
dissertação
ou
monografia/G
OPs/outras
atividades

Alfabetizaçã
o e

Letramento

EDD350

4o período

Planejamen
to 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
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 turma do CESPEB serão mantidas remotamente, em 2021.2, conforme resolução
CPEG nº7/2021

- 2. Elaboração e exigências de plano de trabalho para o futuro retorno presencial.
(novembro a fevereiro 2022)

(ii) Retorno de algumas atividades de pesquisa nos laboratórios respeitados o máximo de 5
pessoas por laboratório; as disciplinas Práticas de Pesquisa não podem ocorrer
presencialmente em função da resolução CEPG n 07, de 10 de novembro de 2021, que em
seu artigo 10 afirma que a resolução "deve ser aplicada somente a períodos letivos não
iniciados".


