
Na data de 17 de março de 2020, o Ministério da Educação editou a Portaria
343 na qual estipula, em seu artigo 1o  a autorização para, em caráter excepcional, a substituição
das  disciplinas  presenciais,  em  andamento,  por  aulas  que  utilizem  meios  e  tecnologias  de
informação e comunicação, nos limites estabelecidos pela legislação em vigor, por instituição de
educação superior integrante do sistema federal de ensino, de que trata o art. 2º do Decreto nº
9.235, de 15 de dezembro de 2017. 

Atualmente, no entanto, passados mais de 2 meses de sua edição, evidencia-
se que pouquíssimas instituições de educação superior integrantes do sistema federal  de ensino
adotam essa prática, de modo que atualmente, conforme painel de acompanhamento constante do
link http://portal.mec.gov.br/coronavirus/ há por volta de 2 (dois) milhões de alunos sem qualquer
atividade  curricular,  em universidades  federais  e  instituições  de  ensino  superior,  não  havendo,
outrossim, previsão de retorno as aulas, presenciais ou não.

Por outro, conforme informações constantes também da página específica do
MEC  há  algumas  universidades  funcionando  de  forma  on  line (TI  REMOTAS)  podendo  ser
mencionadas:  Universidade  Federal  do  Ceará,  Universidade  Federal  do  Mato  Grosso  do  Sul  e
Universidade Federal de Santa Maria. Há outras com funcionamento parcial, como, por exemplo, a
Universidade Federal de São Carlos

A par  de  algumas  dificuldades  tecnológicas  aventadas  pelos  Reitores  das
INSTITUIÇÕES FEDERAIS, não há, até então, maior detalhamento de: a) no que consiste essa
dificuldade tecnológica, apontando-se, de pronto, em relação a Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, considerando que a mesma só possui  campi  na região metropolitana de Natal e outros
centros urbanos de médio porte, como Caicó; b) que a UFRN já se vale, há algum tempo, do uso de
ferramentas como o SIGAA na comunicação com os alunos, o qual é de uso obrigatório para a
realização  da  comunicação  UNIVERSIDADE  –  ALUNO,  de  modo  que  também  poderia  ser
utilizado para  o envio de aulas  e  atividades  por  vídeo ou texto;  c)  que não há uma indicação
específica de dificuldades a serem suplantadas, qual o percentual dos alunos que possuem essas
dificuldades,  e  sua  especificação  curso  a  curso;  d)  que  em uma  situação  de  franca  depressão
econômica,  o  avanço  curricular  desses  alunos,  muitos  deles  humildes,  poderá  significar  ter  ou
manter  uma atividade profissional  autônoma em menor tempo do que se não tiverem acesso a
educação formal.

Desse  modo,  e  fulcrada  nas  razões  acima,  determino  o  encaminhamento
COM URGÊNCIA do presente documento ao NCA, para fins de distribuição entre os membros do
Núcleo,  de  modo  a  apurar  as  RAZOES  DA  AUSÊNCIA  DE  AULAS  ON  LINE  DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, NOS MOLDES DA PORTARIA
343 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, e quais medidas estão sendo ou foram adotadas para
viabilizar  efetivamente  esse  funcionamento,  considerando  inclusive  que  algumas  outras
universidades federais já as estão ministrando remotamente, tal como a Universidade Federal do
Ceará.
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