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ESCLARECIMENTOS À COMUNIDADE ACADÊMICA DA UFOPA

À Comunidade Acadêmica da Ufopa.

Histórico

A Gestão Superior apresentou aos Conselhos Superiores de Ensino,
Pesquisa  e  Extensão  (Consepe)  e  de  Administração  (Consad)  o  plano  de
retorno das atividades acadêmicas da Ufopa para o semestre letivo 2020.1.
Este plano foi aprovado em reunião integrada pelos dois Conselhos no dia 2 de
julho de 2020. A metodologia previa três eixos que nortearam as ações até
aqui: Medidas de Biossegurança, Medidas Acadêmicas e Medidas de Formação.

Os três eixos distribuíam-se em 6 ações integradas entre si:  1.
Biossegurança;  2. Capacitação;  3.  Plano  de  apoio  estudantil;  4.  Gestão
administrativa  e  plano  acadêmico;  5.  Orçamento  e  compras;  e  6.
Infraestrutura  (física  e  tecnológica).  Ou  seja,  as  ações  de  biossegurança
interferem  nas  ações  necessárias  de  capacitação,  que  geram  impacto  em
orçamento e compras, e assim sucessivamente. Enquanto um se conclui, outro
precisa se readequar.

Este documento apresenta um retrato atual do andamento dessas
ações  e  projeções  a  curto  e  médio  prazo.  Foi  realizado  um levantamento
diagnóstico pela Proplan, em parceria com outras Unidades, que subsidiou a
tomada de decisões. Um levantamento específico com alunos quilombolas foi
efetuado  pelo  projeto  Baobá,  em  parceria  com  o  Coletivo  de  Estudantes
Quilombolas,  e  um  planejamento  específico  aos  alunos  indígenas  foi
apresentado pelos docentes da Formação Básica Indígena. Esses documentos
encontram-se anexos.

Medidas de biossegurança
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O  Plano  de  Biossegurança  foi  aprovado  e  está  em  plena
implantação  em  termos  de  adequações  de  espaços,  kits  individuais  de
biossegurança, bem como revezamento para uso de espaços, entre outros.

Medidas acadêmicas

Foi  aprovada  a  Resolução  nº  324/2020/Consepe/Ufopa.  Esta
definiu a execução das atividades acadêmicas conforme ordem de prioridade
de ensino, em modo remoto, e readequação de ofertas. Neste momento, há a
oferta  preferencial  de  componentes  de  caráter  teórico,  TCCs,  ACs,
componentes  já  ofertados  e  novas  tutorias,  permitindo  ainda  atividades
semipresenciais, conforme a necessidade e o planejamento de cada NDE. Um
plano de apoio estudantil foi elaborado pela Proges e Proplan para atender a
esse novo cenário.

Medidas de formação

O  Comitê  de  Governança  Digital,  a  Pró-Reitoria  de  Ensino  de
Graduação (Proen) e a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep) elaboraram
planos de capacitação, conforme documentos anexos. Cursos foram realizados,
outros  estão  ocorrendo  e  com inscrições  abertas  e  novos  serão  ofertados
(plano de capacitação institucional anexo).

Em agosto, todas as Unidades foram orientadas a rever seu
planejamento orçamentário com vistas a direcionar recurso para essas
novas demandas que não haviam sido planejadas no início de 2020.
Com isso, um novo PGO foi aprovado em setembro e novas aquisições
começaram a ser feitas.

Uma síntese do Plano de Biossegurança, do Plano de Capacitação e
da  resolução  que  regulamenta  o  retorno  do  Calendário  Acadêmico  será
apresentado a seguir em forma de perguntas e respostas:

1. Serão  disponibilizados  chips  para  uso  de  dados  dos
alunos? Se sim, quantos? Quando?

A Ufopa aderiu ao Projeto Alunos Conectados RNP/MEC, iniciativa
do MEC em parceria com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). Na
Ufopa, o projeto será coordenado pela Proges e pelo Ctic. Será disponibilizado,
por meio de operadoras de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pacote de dados de
internet  aos  estudantes  da  Ufopa  em  condição  de  vulnerabilidade
socioeconômica  para  desenvolvimento  de  suas  atividades  acadêmicas.  A
Ufopa receberá 4.980 chips com pacote de dados mensal de 20GB de
internet. Conforme informado pela RNP, os chips serão entregues para
a Ufopa até a primeira quinzena de janeiro de 2021. Tão logo essa
entrega  seja  realizada,  a  Proges  providenciará  o  repasse  aos
estudantes mediante edital  de adesão e concessão.  A  quantidade  de
chips será suficiente  para atender  a quase a totalidade dos estudantes de
graduação matriculados no período letivo 2020.1, haja vista que o público-alvo

Memorando Eletrônico - SIPAC https://sipac.ufopa.edu.br/sipac/protocolo/memorando_eletronico/memo...

2 of 8 21/12/2020 16:02



desse projeto constitui-se de estudantes com renda familiar de até 1,5 salário
mínimo per capita. A Proges publicará edital para adesão dos estudantes. O
Projeto será custeado com recursos do MEC, podendo ocorrer aporte financeiro
por  parte  da  Ufopa  para  custear  mais  chips.  Considerando  os  dados  de
estudantes  matriculados  no  período  letivo  2020.1,  projeta-se  a  seguinte
distribuição dos chips:

LOCALIDADE/CAMPUS UF
QNT. DE ALUNOS POR

CAMPUS
Santarém

PA

4.115
Alenquer 130
Itaituba 111
Juruti 179
Monte Alegre 105
Oriximiná 245
Óbidos 95
TOTAL 4.980

2. Serão disponibilizados chromebooks? Se sim,  quantos?
Quando?

A  Proges,  com  recursos  orçamentários  do  Plano  Nacional  de
Assistência  Estudantil  (Pnaes)  de  2020,  já  adquiriu  103  notebooks
(chromebooks), com previsão de entrega para a primeira quinzena de
2021,  para  implementar  política  semestral  de  empréstimo  aos  estudantes
público-alvo do Pnaes/ações afirmativas que não possuem notebooks, a fim de
auxiliar nas atividades acadêmicas. No momento, a Proges está em processo
de aquisição de mais 100 (cem) notebooks (chromebooks). Dessa forma, a
estimativa é para o fornecimento de 203 notebooks.

3. Será possível o uso dos recursos do G-Suíte por parte dos
docentes? Se sim, quando? Como?

A adesão ao GSuiteForEducation foi concluída. O Ctic está fazendo
a integração com nossa base de usuários para que os servidores e discentes
consigam entrar com usuário e senha da Ufopa. A previsão é de que até o final
deste ano esteja disponível aos usuários.

4.Quantitativo de computadores que estão disponíveis e/ou
serão disponibilizados aos discentes.

Serão  disponibilizados,  via  edital  de  seleção,  203  notebooks
(chromebooks) aos estudantes público-alvo do Pnaes.

5. Como  solicitar  instalações  de  softwares  a  esses
computadores?

A instalação de softwares deve ser solicitada ao Ctic via GLPI.

6. Será adotada outra estratégia de acesso/disponibilização
de equipamentos aos alunos no retorno do semestre?
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Além da disponibilização de chips e chromebooks, a Proges está
atuando para adquirir tablets, que deverão atender aos estudantes público-
alvo do Pnaes. Dito isto, é necessário que cada Coordenação Acadêmica de
Curso envie suas demandas por equipamentos para suas respectivas Unidades
Acadêmicas.

7. Quais  os  horários  em  que  serão  disponibilizados  os
computadores no Restaurante Universitário a partir  de fevereiro de
2021?

Em que pese a Instrução Normativa nº 13/2020/REITORIA (que
tem vigência  até  31/12/2020)  prever  em seu  art.17  a  disponibilização  de
computadores  aos  discentes  para  acesso  à  internet  no  Restaurante
Universitário  (RU),  no  horário  das  8  às  12 horas,  esta  será  alterada para
definir que os estudantes poderão utilizar o espaço do RU, a partir de 1º de
fevereiro de 2021, no horário das 8h às 18h, para acesso à internet via
rede wi-fi, a fim de realizarem atividades acadêmicas. A quantidade de
computadores  que  serão instalados  no  RU deve ser  um aporte  a  mais  ao
estudante. Sugere-se que as Unidades Acadêmicas viabilizem a abertura dos
seus  laboratórios  de  Informática  para  melhor  atendimento  aos  alunos.
Ressalta-se  que  o  RU  terá  suas  atividades  suspensas  a  partir  de  18  de
dezembro de 2020, com previsão de retorno em 1º de fevereiro de 2021.

8. Quanto  à  aquisição dos  chromebooks  e  chips  da  RNP
pela  Universidade,  como  será  o  fluxo  de  solicitação  desses
dispositivos?

A Proges aguarda a entrega dos 4.980 chips pela RNP. Após, será
lançado  edital  para  adesão  e  concessão  aos  estudantes  em  situação  de
vulnerabilidade socioeconômica. A expectativa é de que os chips atendam a
todos os estudantes (vide resposta 1).

9. Como  podemos  auxiliar  os  nossos  alunos  com
necessidades educacionais específicas?

A  Proges,  por  meio  do  Núcleo  de  Acessibilidade,  atende  aos
estudantes com deficiência auditiva com atuação de 4 (quatro) tradutores e
intérpretes da Libras (TILs) e 13 (treze) estudantes de graduação que atuam
com monitores de acessibilidade. O atendimento educacional especializado aos
estudantes  perpassa  por:  a)  capacitação  do  corpo  docente  e  técnico-
administrativo das Unidades Acadêmicas; b) contratação de mais servidores
especializados (TILs, brailista etc.).

As  ações  e  atividades  dos  bolsistas  do  Programa  de  Monitoria
Acadêmica  do  Núcleo  de  Acessibilidade  (Proges/Ufopa)  se  mantêm  em
funcionamento,  e  estes  irão  dar  o  apoio  pedagógico  aos  alunos  PcD,
observando as condições de orientação remota. Nesse sentido, pedimos que os
cursos enviem com antecedência o material didático que poderá ser utilizado
para que estes possam ser transcritos/traduzidos/adequados para os alunos
PcD.
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Mais informações

Manutenção  de  todos  os  auxílios  estudantis  gerenciados  pela
Proges  e  todas  as  bolsas  de  Monitoria,  estágio  e  PEEX  gerenciado  pelo
CGPRITS: desde março de 2020, a Universidade mantém em dia o pagamento
de todos os auxílios estudantis custeados com recursos do Pnaes, bem como a
bolsa vinculada ao Programa de Bolsa Permanência (PBP/MEC),  e todas as
bolsas  de  recursos  próprios  aos  estudantes  de  graduação  matriculados  no
período  letivo  2020.1.  Para  a  retomada  do  período  letivo  em  1º  de
fevereiro  de 2021,  está  sendo elaborada uma nota  técnica  que vai
estabelecer o que o aluno – e por conseguinte os cursos em termos de
oferta – deve fazer para que o auxílio seja mantido. Para consultar todos
os pagamentos realizados em 2020, acesse: http://www.ufopa.edu.br/proges
/mais/pagamentos/2020/. A concessão de auxílios a outros estudantes estará
condicionada à conclusão de cursos pelos estudantes matriculados em 2020.1.

Atendimento pedagógico, social, psicológico e de acessibilidade: a
Proges,  com  seus  núcleos  especializados,  continuará  com  o  atendimento
pedagógico, social e psicológico, de forma individual e/ou coletiva, no regime
remoto. O Núcleo de Acessibilidade continuará atuando na acessibilização da
comunicação e materiais nas atividades acadêmicas.

As  atividades  de  extensão  poderão  ser  realizadas  em  formato
remoto desde que atendam ao que recomenda a legislação no que se refere ao
envolvimento dos estudantes de graduação e ao público destinatário. Tendo
em vista  o  contexto  da  pandemia,  a  oferta  dessas  atividades  em formato
presencial  poderá ser realizada após a suspensão das restrições sanitárias,
que será feita pelos órgãos de saúde, e depois  aprovadas pelos Conselhos
Superiores.

Informações  sobre  infraestrutura,  TI,  biossegurança  e
capacitação

1.  Quais  as  adequações  de  infraestrutura  estão  sendo
viabilizadas em caso de atividades presenciais?

1.1  Foram  instaladas  pias  na  entrada  das  Unidades  Tapajós  e
Rondon em parceria com o Projeto Escola das Águas. Estão sendo instalados
dispensers com álcool em gel em pontos estratégicos, conforme estabelece o
plano de biossegurança da Ufopa. Totens com álcool em gel também serão
disponibilizados em pontos estratégicos, via edital Paem.

1.  2 Kits  individuais  de  biossegurança  (máscaras  descartáveis,
face  shield  e  álcool  em gel)  estão  sendo  disponibilizados  aos  servidores  e
alunos  que  precisarem  desenvolver  atividades  presenciais.  Estamos  sem
estoque  de  máscaras  descartáveis,  aguardando  a  chegada  das  máscaras
reutilizáveis (A unidade envia a demanda à RIDH, orçamento da Unidade e da
Reitoria).

1.3 Kit de proteção individual (álcool em gel 70% e máscara facial
reutilizável)  para  os  alunos:  a  Proges  atuou  em processo  de  aquisição  de
máscaras  reutilizáveis  para  estudantes  e  servidores  da  Ufopa  que
necessitarem  realizar  atividades  semipresenciais  ou  presenciais.  Nesse
sentido, será montado um kit com máscara e álcool em gel, adquirido pela
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RIDH, para cada estudante. Cada aluno receberá duas máscaras reutilizáveis.
A distribuição do álcool será feita até findar o estoque. Dispensers para álcool
em gel estarão distribuídos em pontos estratégicos e deverão ser utilizados
para higiene pessoal.

1.4 A Universidade passará por uma sanitização 15 dias antes do
retorno  do  semestre  letivo  (Será  enviado  pela  Sinfra  em  comunicação
posterior).

1.5 As unidades que forem realizar atividades presenciais deverão
solicitar limpeza das centrais via GLPI até dia 5 de janeiro de 2021.

1.6 Docentes e discentes poderão utilizar as salas de aula
para  realizar/acompanhar  as  aulas  remotas  ou  gravar/buscar
material. Serão implantadas, conforme cronograma a seguir, as “Salas
inteligentes”*.  Estas  salas  possuem  computador,  webcam,  mesa
digitalizadora e TV. As salas terão marcações conforme estabelece o
Plano de Biossegurança da Ufopa – 3 m de distanciamento entre a
mesa do  professor  e  do aluno  e  1,5  m entre  as  carteiras (arquivo
anexo).

Local Cronograma Total
Núcleo de Sala

de Aula
Unidade
Tapajós

20 salas até o dia 1º
de fevereiro e mais
20 salas até 31 de

março de 2021

        40 salas

Prédio H Unidade
Rondon

8 salas até o dia 1º
de fevereiro e mais 5
até 31 de março de

2021

   13 salas

BMJ Juruti 2 salas até o dia 1º
de fevereiro de 2021

     2 salas

CORI Oriximiná 2 salas até o dia 1º
de fevereiro de 2021

      2 salas

BPI Itaituba 1 sala até dia 1º de
fevereiro de 2021

1 sala

BPA Alenquer 1 sala até dia 1º de
fevereiro de 2021

1 sala

CMAL Monte
Alegre

1 sala até dia 1º de
fevereiro de 2021

1 sala

COBI Óbidos 1 sala até dia 1º de
fevereiro de 2021

1 sala

Total 61 salas

*O treinamento para utilização da sala será realizado pela Progep/Proplan
no período de 20 a 31 de janeiro de 2021. Em breve, as inscrições estarão
disponíveis no site da Progep.

O agendamento para utilização das salas deverá ser feito ao setor
administrativo do Instituto, que entrará em contato com a seção de Gestão de
Espaço da Sinfra para a viabilização.

1.7 Desenvolvimento de uma Wiki para troca de experiências entre
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os servidores da Ufopa: tutoriais, videotutoriais, aulas sobre metodologias e
ferramentas etc. (http://wiki.ufopa.edu.br/)

1.8 Implantação do AVA Moodle para apoio às aulas remotas.
1.9  Implantação  de  uma  ferramenta  (Big  Blue  Button)  de

webconferência  para  apoio  às  atividades  remotas:
https://webconf.ufopa.edu.br.

1.10 Criação de um Comitê de Ensino Remoto (CER) com objetivo
de  definir  diretrizes  para  implantação  do  ensino  remoto  na  Instituição,
englobando: capacitação,  apoio  a  docentes  e  discentes,  gestão  das
plataformas  digitais,  ações  para  mudança  de  cultura,  indicação  de
metodologias,  acompanhamento  do  ensino  remoto  e  práticas  pedagógicas.
Este Comitê deverá organizar eventos de capacitação, além dos que já estão
sendo disponibilizados pela Progep e Proen.

2.  Como  ficará  a  progressão  dos  professores  para  este
período de pandemia?

A legislação que rege a progressão docente não foi  alterada no
período.  A  CPPD,  em  reunião  com  a  Gestão  Superior,  definiu  critérios  de
flexibilização com marcos por período:

· Para interstícios completados a partir de 1º de maio de 2020 -
contará a CH cadastrada para o semestre de 2020.1, atribuídas ao docente no
Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), para fins de
pontuação,  nos  termos  do  artigo  13  da  Resolução  nº  30/2017/CONSAD,
conforme atividades acadêmicas que constam do Anexo I, Quadro I da referida
resolução;

· Para interstícios completados a partir de 1º de outubro de 2020 -
serão computados CH das disciplinas do PLE, lives, cursos de formação, além
de mais 6 pontos no grupo I do Anexo I da Resolução
nº  30/2017/CONSAD  (ver  Instrução  Normativa  nº  12-Reitoria,  de  22  de
outubro de 2020).

3. Sou servidor técnico. Vou poder continuar desenvolvendo
meu trabalho remoto?

Sim. Deverão ocorrer apenas as atividades presenciais que forem
essenciais ao desenvolvimento do Calendário Acadêmico. Uma resolução que
disciplinará o assunto está tramitando nos Conselhos Superiores e já  foi  à
consulta pública.

Conclusão

Um bom planejamento só é possível com o envolvimento de todos
os  atores.  Ressalta-se  a  necessidade  de  as  Unidades  Acadêmicas  também
vislumbrarem alternativas, dentro de suas possibilidades orçamentárias, para
atender aos estudantes e professores. Não se pode debitar apenas no recurso
oriundo do Pnaes o custeio das ações inerentes ao ensino remoto, haja vista
ser um orçamento limitado e destinado a um público específico (estudantes de
graduação  em situação  de  vulnerabilidade  socioeconômica).  O  retorno  das
atividades  acadêmicas  de  forma remota/semipresencial  exigirá  medidas  de
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otimização  orçamentária,  definição  de  prioridades  com  ação  e  arranjos
institucionais  necessários  ao  atendimento  do  público  estudantil,  o  que
perpassa pelo compromisso coletivo. As Unidades tiveram a oportunidade de
replanejar o orçamento não executado em 2020 para atender também a essas
demandas.

As  atividades  acadêmicas  que  não  forem  possíveis  de  ser
retomadas em fevereiro de 2021 por questões orçamentárias devem constar
do  planejamento  das  Subunidades  e  Unidades  para  subsidiar  o  Plano  de
Gestão Orçamentária para 2021.

Santarém, 18 de dezembro de 2020.
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