
 
 
Nota do Centro Acadêmico de Enfermagem junto aos discentes da 

Faculdade de Enfermagem a respeito do Ensino Remoto 
Emergencial (ERE) 

 
 

 
 

Considerando a nota apresentada pelo Movimento Contra o Ensino Remoto          
Emergencial (ERE) e os debates ocorridos na Assembleia Estudantil desta Quarta-feira dia            
29/07/2020, acerca do Ensino Remoto em Cursos de Graduação da UFG, nós, estudantes             
de enfermagem e integrantes do Centro Acadêmico Andréa Ribeiro dos Santos, viemos por             
meio desta carta inserir o posicionamento de nossa grande maioria: 
 

Primeiramente destacamos nossa fidelidade para com os princípios de democracia,          
autonomia e gratuidade das instituições públicas de ensino brasileiras e a forma como se              
desenvolvem as decisões no ambiente universitário. Bem como ao tripé de formação            
universitária: Ensino , Pesquisa e Extensão. 
 

Em segundo lugar apontamos sobre a realidade da comunidade acadêmica que, em            
sua maioria não dispõe de condições básicas para acesso ao ensino remoto, como             
habilidades computacionais, equipamentos e internet. E, ainda para os que a possuem            
nota-se a dificuldade de um ambiente particular e ergonômico favorável ao processo            
ensino-aprendizagem, como por exemplo estudantes que compartilham ambientes com         
outras pessoas ou mães que precisam cuidar dos filhos em casa, o que torna o estudo                
remoto, quando possível, precário, insuficiente e frágil. 

Nos preocupamos com 3 aspectos fundamentais a serem discutidos com relação ao            

ERE (Ensino Remoto Emergencial) em nossa faculdade: 1) estudantil, 2) do ambiente e 3) e               

do professor. 

No que relaciona o estudante e seu ambiente de estudo: Qual o tipo de interação               

seria possível nesse contexto? O apoio da Câmara Municipal de Goiânia para a campanha              

de inclusão digital (UFGID), o Plano Emergencial de Conectividade (PEC/PRAE/UFG),          

bolsa permanência, disponibilização das salas da Sibi, são medidas adotadas pela UFG,            

mas, garantem a integralidade do ensino aos discentes? 

Damos especial atenção a condição dos discentes, para a parcela tradicionalmente           

marginalizada na sociedade como a população pobre, indígenas, quilombolas, e PcD’s           

(físicas, auditivas e visuais), que já enfrentavam problemas nas aulas presenciais, e agora,             



com o ERE, teriam ainda mais dificuldades, com a falta de materiais eletrônicos adaptados              

que permitiriam o processo de ensino/aprendizagem em sua totalidade. 

Destacamos também a abordagem de nossa colega indígena que questionou: “como           

vamos nos preocupar com disciplinas da faculdade se meu povo está em luto, se queremos               

despedir de nossos entes queridos?”. Também das diversas mães que apontam sobre se             

sentirem obrigadas a cursarem uma disciplina através do ERE para não perder a bolsa              

permanência. 

Outro questionamento apontado durante a Assembleia Estudantil refere-se às         

condições de moradias dos estudantes das CEU’s: a falta de equipamentos tecnológicos,            

espaço adequado e amplo para estudo, bem como a baixa qualidade de rede ofertada.              

Trazemos aqui então a pergunta: como será o processo de ensino/aprendizagem destes            

estudantes? 

No aspecto dos docentes, questionamos sobre o preparo destes/as para ministrar           

aulas através do ERE, versando sobre questões didáticas bem como da liberdade de             

promover debates expor seus ideais. Perderão eles/as sua liberdade de cátedra? E ainda,             

como lidar com a excessiva sobrecarga de trabalho, atender as demandas e dúvidas dos              

alunos de maneira eficiente e solucionar dificuldades técnicas e operacionais de rede e             

servidores que possam apresentar. 

Outrossim, é importante salientar sobre as dificuldades reais como acessibilidade,          
plataforma orientada ao dimensionamento de turmas, demandas, dúvidas, fóruns de          
discussões, tempo de estudo, métodos avaliativos, processos administrativos,        
apresentação de conteúdos (computador, celular), aulas online ou gravadas, inclusão de           
estudantes camponeses, indígenas, quilombolas e com deficiências (PcD, surdos e cegos)           
nessa proposta. E, ainda, se faz imprescindível conhecer as condições dos docentes no             
processo. 
 

A problemática não acaba nesse contexto, uma vez que há de se considerar o              
impacto na saúde mental de discentes e docentes assim como a importância da junção              
teórico-prática indispensável à formação de profissionais com capacidade de pensamento          
crítico e político sobre suas ações no mercado de trabalho. 

No que tange a saúde mental, entendemos que o momento é delicado para todas/os              
nós, inclusive a nós, acadêmicos. Dessa maneira, como poderemos focar nos estudos            
enquanto nossos familiares estão falecendo, nossa família passando dificuldade financeiras,          
a ansiedade e pânico advindo da situação atual além dos acadêmicos que já padeciam de               
depressão, bipolaridade, ansiedade etc. 

Nós como futuros enfermeiros devemos ter um olhar holístico, tendo assim um olhar             
mais humano e cuidadoso com nós mesmos e com quem nos cercam. Nesse sentido, fica               
evidente o processo psicológico que passamos no momento e a precariedade nas            



ferramentas de enfrentamento, entendendo que uma minoria tem acesso a atendimento           
psicológico e ou psiquiátrico. 

Dito isso, percebe-se a imensa dificuldade da comunidade acadêmica a ater-se aos            
estudos enquanto as circunstâncias são desfavoráveis às atividades. 

A singularidade do ensino remoto também é motivo de preocupação por sua condição             
de empobrecimento das interações sociais e debates imprescindíveis ao processo          
educacional, especialmente nas áreas da saúde e afins. Para além destas questões,            
preocupam também os impactos de médio e longo prazo, dada a abertura de precedente              
para implantação do ensino remoto no pós-pandemia, acentuada pela crise orçamentária da            
universidade bem como pela crise política do país, o que pode reforçar a mercantilização e a                
privatização da educação pública. 

Vale ainda ressaltar que embora, o tempo seja um detalhe importante na formação             
de novos profissionais, o momento é de luto por todos os que perderam suas vidas nos                
trabalhos essenciais, e luta para que a comunidade acadêmica possa exercer sua            
autonomia sem abrir mão do tripé fundamental de ensino, pesquisa e extensão que             
favorecem a comunidade, inclusive no enfrentamento à pandemia do Covid-19. 

Nesse sentido, os esforços nesse momento devem se pautar na resolução das            
problemáticas existentes, contemplando, com equidade o acesso às atividades         
universitárias. De modo que não se despreze o tempo e aparato tecnológico disponível,             
podendo para tanto ofertar pequenos conteúdos gravados ou até mesmo online, núcleos            
livres que são componentes curriculares comuns e com disponibilidades aleatórias ao longo            
dos cursos, porém, frisamos que todas ações de ensino devam ser voltadas ao             
enfrentamento da covid-19, seja através de recomendações de leituras, aulas curtas e que             
nos dê dados científicos para promover saúde entre a população de nossa cidade e bairros.               
Pois como temos acompanhado há um bombardeio de informações sem embasamento           
científico nenhum que podem causar danos à saúde do povo. 

Entretanto, deixamos claro que não concordamos com a disponibilidade de          
disciplinas obrigatórios através do ERE, pois representa um prejuízo para os estudantes            
que, como dito, não possuem condições mínimas para execução dessa modalidade de            
ensino. 

Por fim salientamos como proposições: 

1) que as ações de extensão sejam ampliadas, bem como as pesquisas           
científicas. Precisamos neste momento atender as demandas sociais do         
nosso povo, cumprindo com o importante papel da universidade de pautar um            
desenvolvimento científico que seja para resolver as demandas mais         
urgentes da população. 

2) Em favor do retorno do ano letivo com matérias obrigatórias apenas quando             

for seguro e a crise sanitária que se instaura no país esteja controlada, e que               

esse retorno aconteça pensado de forma coletiva por todos os setores que            

compõem a comunidade acadêmica (estudantes, professores, técnicos e        

terceirizados). 



3) Pelas ofertas de serviços e atividades que amparem os/as discentes,           

docentes e trabalhadores, como a ampliação de bolsas e auxílios para quem            

precisar; 

4) Retorno das aulas presenciais apenas quando a universidade possuir          

estrutura adequada: 

- ampliar a oferta de moradia nas CEUs e com a garantia do distanciamento             

social de segurança; 

- aumentar o número de salas de aulas para a ofertas de disciplinas em             

grupos menores e com a garantia do distanciamento social de segurança; 

- aumentar o número de professores para garantir as aulas em número           

reduzido de estudantes; 

- aumentar o espaço físico nos RUs para garantir o distanciamento social; 

Dessa forma, concluímos nossa carta. 

 

 

 

 


