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Recife, 09 de março de 2021.  

 

NOTA ACERCA DO PIT-RIT E PLANO DE FUNCIONAMENTO 

 

A Aduferpe realizou na última sexta-feira, dia 05 de março de 2021, Assembleia Geral realizada 

em caráter remoto. Nesta ocasião, foram discutidos pontos de pauta referentes à implementação da 

Resolução 42/2020 da UFRPE, que versa sobre o PIT -RIT e o Plano de Funcionamento da UFRPE. Os 

principais pontos encaminhados foram: (1) a necessidade de realização de audiência com a reitoria, 

com o objetivo de defender a suspensão de aplicação da Resolução durante o período de pandemia; 

(2) a busca por caminhos legais da revogação da Resolução em tela em data futura, esta contanto 

com a consultoria da Assessoria Jurídica da Aduferpe. No que diz respeito ao plano de funcionamento, 

foram encaminhadas questões relacionadas à necessidade de tratar da excepcionalidade sob a qual 

o trabalho docente será desenvolvido, com a necessidade de revisar parâmetros como a 

obrigatoriedade da oferta de disciplinas e as condições do trabalho remoto, dentre outros elementos 

apontados já na carta de reinvindicações apresentada à reitoria desde sua posse.  

Nesse sentido, a diretoria da Aduferpe vem informar aos seus filiados e demais colegas 

docentes da UFRPE que a reunião de Audiência com a Reitoria foi solicitada e sua data agendada para 

o dia 17 de março de 2021, às 14h30. Na ocasião, estarão presentes os membros da diretoria e os 4 

membros docentes escolhidos em assembleia.  

Tendo em vista que a discussão de todos esses aspectos é de fundamental importância para 

que tenhamos a possibilidade de efetuar nosso trabalho de maneira digna, ética e adequada aos 

princípios de docência que nos norteia, solicitamos que os plenos e as Diretorias de departamentos 

e unidades da UFRPE encaminhem a discussão e posicionem-se em relação à suspensão imediata do 

PIT-RIT para que juntos possamos garantir a construção de instrumentos avaliativos verdadeiramente 

adequados à nossa realidade. 
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