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OFÍCIO nº 25/2020                                    Aracaju, 26 de maio de 2020. 

 

 

De: Diretoria SINASEFE Sergipe 

Para: REITORIA  

Assunto: Manifestação sobre implantação do Ensino Remoto Emergencial. 

 

Magnifica Reitora,  

Em reunião on-line realizada no dia 25 de maio de 2020 com 75 participantes, entre servidoras/es e 

estudantes do IFS, o Sinasefe Sergipe discutiu a Minuta do Regulamento de Ensino Remoto 

Emergencial e vem manifestar algumas considerações e proposituras face à eventual implantação do 

Ensino Remoto Emergencial no IFS: 

Considerando a necessidade de garantia das condições de acesso e permanência às/aos estudantes do 

IFS, tendo em vista que a comunidade estudantil apresenta vulnerabilidades socioeconômicas e 

sociodigitais agravadas pelo contexto da pandemia da covid-19; 

Considerando que o avanço da pandemia provocou processos de adoecimentos e intensificou alguns 

adoecimentos pré-existentes, a exemplo da ansiedade e doenças psicossomáticas entre as/os discentes, 

as/os docentes, as/os técnicas/os administrativas/os, bem como os respectivos núcleos familiares; 

Considerando a baixa adesão das/os estudantes nas atividades remotas e no atendimento remoto no 

período de março a maio do ano em curso, exponenciando as vulnerabilidades socioeconômicas, 

sociodigitais e até mesmo questões de ordem emocional que dificultaram a participação nas atividades; 

Considerando as dificuldades e as lacunas da formação das/os professoras/es para atuação no Ensino 

Remoto, o que exige um processo de formação continuada que demanda esforços gerenciais, recursos 

financeiros e organização de atividades cuidadosamente planejadas; 

Considerando que a ausência de fundamentos teórico-epistemológicos e pedagógicos claramente 

definidos do ensino remoto resultará no desenvolvimento de práticas curriculares desarticuladas, 

ferindo frontalmente os princípios da interdisciplinaridade, da contextualização e da articulação 

teoria/prática; 

Considerando que o cenário institucional e conjuntural não se apresenta com condições objetivas e 

subjetivas para a implantação do Ensino Remoto Emergencial, recomendamos a manutenção da 

suspensão do Calendário Acadêmico enquanto a pandemia perdurar. 

Ante o exposto, propomos a elaboração de um Plano de Ação Institucional para o Contexto da 

Pandemia e Pós-pandemia a partir dos seguintes eixos:  

 

1. Retomar e aprimorar as atividades remotas e o acompanhamento remoto, já que foram sus-

pensos para o planejamento e a implantação do Ensino remoto; 

2. Oferecer atividades acadêmicas virtuais com a possibilidade de realização de inscrição e emis-

são de certificados (lives, oficinas temáticas, cursos livres, colóquios, simpósios, seminários, 

minicursos, debates) sobre os conteúdos curriculares de todos os níveis e modalidades de en-

sino ofertados pelo IFS; 
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3. Ofertar cursos e/ou treinamentos sobre funcionalidades do Sigaa; 

4. Ofertar treinamento para utilização das bases de periódicos; 

5. Promover reuniões com os diversos órgãos colegiados de cursos de cada área para a discussão 

das ementas, planos de cursos, trocas de experiências e processos formativos; 

6. Elaborar uma Proposta de Calendário Acadêmico tendo o Ensino Híbrido como referência 

para a integralização curricular; 

7. Realizar seminários sobre a questão da politecnia no contexto da pandemia e pós-pandemia; 

8. Promover atividades entre as/os discentes nos formatos das Olimpíadas de conhecimento, 

Hackathon entre outras; 

9. Viabilizar a articulação entre docentes, estudantes e servidoras/es técnicas/os administrati-

vas/os para a elaboração e a publicação de artigos científicos; 

10. Realizar Exames de Proficiência; 

11. Elaborar e implantar protocolos sanitários, pedagógicos e interpessoais para o retorno das 

atividades presenciais; 

12. Elaborar material didático de acordo com os pressupostos do ensino híbrido; 

13. Promover cursos e oficinas de formação inclusiva, com ênfase nas tecnologias assistivas e na 

multiculturalidade; 

14. Realizar Aulão virtual Pré-Enem. 

 

 

Por fim, solicitamos a Vossa Magnificência a participação de representação da Comissão do Sinasefe 

Sergipe sobre as atividades acadêmicas, no período de pandemia e pós-pandemia, nas comissões 

centrais sistêmicas dedicadas à discussão e deliberação acerca dessas pautas. 

 

Comissão 

Ana Paula Leite Nascimento (assistente social/Campus Lagarto) 

Antônio Santiago Pinto Santos (docente/Campus São Cristóvão) 

Beatriz Casa Nova Ferreira Santana (estudante/Campus Aracaju) 

José Adelmo Menezes de Oliveira (docente/Campus Aracaju) 

José Correia Neto (docente/Campus São Cristóvão) 

Wanderlan Santos Porto (docente/Campus Glória) 

 

 

 

    
 

_____________________________ ________________ 

Guthierre Ferreira Araújo 

Coordenador-Geral 

 

 

_______________________  _______________________ 

Débora Lima Siqueira 

Coordenadora-Geral 


