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CARTA ABERTA AOS(AS) CONSELHEIROS(AS) 

UFRPE, 14 de dezembro de 2021 

 

A Aduferpe agradece a oportunidade de dialogar com os integrantes do três Conselhos 

Superiores da Universidade Federal Rural de Pernambuco e, legitimada por amplas 

discussões realizadas nas Assembleia Gerais nº 390 e 391, vem apresentar sua 

preocupação diante do  tempo exíguo dado à comunidade para tomar conhecimento e se 

posicionar frente às mudanças nos documentos que apresentam as Orientações para 

atividades acadêmicas e administrativas em 2022, os protocolos de biossegurança e as 

propostas de calendário acadêmico. Além disso, destaca-se que nós, assim como muitos 

servidores(as) e estudantes, não tivemos acesso a todos os documentos a serem votadas 

hoje, em especial às propostas de calendário acadêmico.  

Para contribuir com as discussões dos(as) Conselheiros(as), reafirmamos a importância 

de contarmos, para o retorno seguro, com comprovante de vacinação para estudantes, 

servidores(as) docentes e técnico administrativos(as) e terceirizados(as), juntamente aos 

necessários cuidados com a circulação de pessoas nos campi. 

A esses cuidados juntam-se as reivindicações para que a reitoria garanta a testagem 

periódica dos servidores (docentes e técnico administrativos/as) e dos estudantes, bem 

como a disponibilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), em especial 

máscaras (N95 ou PFF2 e cirúrgicas) para os integrantes da comunidade universitária, 

como garantia da sua presencialidade segura. A isso deve somar-se a realização de 

levantamento de espaços e condições de trabalho inadequadas, bem como a garantia de 

condições sanitárias com adequação da infraestrutura, bom funcionamento de instalações 

hidráulicas e elétricas, boas condições de ventilação dos ambientes de trabalho e 

fornecimento de insumos para higienização. 

Quanto ao Calendário Acadêmico, destacamos como fundamental garantir o tempo 

necessário ao planejamento pedagógico antes no início dos períodos letivos, acenando 

para o início do próximo período letivo em 14 de fevereiro de 2022, com garantia das 

férias docentes em janeiro de 2023. 
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Considerando a realidade dos processos de ensino-aprendizagem desenvolvidos e 

projetados para o próximo período, apontamos para a retirada do termo atividades 

híbridas dos documentos, substituindo-o por atividades remotas emergenciais.  

Por fim, reafirmamos nossa preocupação em relação a transferência da responsabilidade 

para definições e escolhas do nível de presencialidade para os cursos, visto que as 

questões de infraestrutura e de alocação dos professores são de responsabilidade dos 

departamentos. Questionamos: quando essas decisões serão tomadas? Quem participará 

dos debates? As coordenações de curso e suas instâncias poderão operacionalizar o 

retorno presencial, mesmo que parcial? A partir de que critérios isso deverá ocorrer, se 

cada departamento e as unidades têm realidades distintas? 

Desta forma, solicitamos que as decisões aqui tomadas se pautem pela consideração das 

reivindicações elencadas nessa carta, tendo como fundamento a garantia das condições 

de trabalho de toda a comunidade acadêmica da UFRPE para que possamos retornar as 

nossas atividades presenciais de forma segura, resguardando a qualidade do ensino pela 

qual prezamos. 

 

Carta aprovada na 391ª. Assembleia Geral da Aduferpe 
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