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Desde o dia 17 de março de 2020, A reitoria da Universidade Federal de              

Santa Maria declarou a adesão ao Regime de Exercícios Domiciliares Especiais           

(REDE), que regula o ensino durante o período de suspensão das atividades            

acadêmicas. Desde então, a comunidade acadêmica tem debatido seu         

funcionamento e efetividade, que ao longo do tempo apresentou diversos problemas           

devido o atual cenário pelo qual o país passa e pelo conteúdo estabelecido pela              

normativa em relação ao regime.  

Inicialmente, a instauração de um regime de ensino virtual no Brasil enfrenta            

como principal desafio a extrema desigualdade social que estrutura o país. Com            

isso, o acesso à internet de qualidade e meios digitais torna-se um privilégio.             

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2018,           

divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), um em cada            

quatro pessoas não possui acesso à internet no Brasil, representando cerca de 46             

milhões de brasileiros e brasileiras que não tem acesso. 

Outro fator presente que em meio a pandemia tem sido fortemente marcado            

é a saúde mental das e dos estudantes. A quebra da rotina, o isolamento social, a                

incerteza, o medo e insegurança têm sido constantes, e nisso a continuação das             

atividades de ensino nos moldes do REDE têm sido ainda mais prejudiciais aos             

estudantes, conforme pesquisa feita pelo Diretório Central das e dos Estudantes,           

onde quase 70% das e dos estudantes que responderam disseram sofrer impactos            

emocionais significativos, em menor ou maior nível. O cenário piora quando é            

analisado que no total das respostas, 76% não possui nenhum acompanhamento           

psicológico. Aliado a isso, o objetivo da Reitoria com o REDE de garantir a              

manutenção do vínculo acadêmico acaba sendo fracassado por conta do seu           



modelo, o que é demonstrado também na Pesquisa, onde 46% não se sente             

confortável com o Regime. 

Além disso, o descontentamento das e dos estudantes com o Regime de            

Exercícios Domiciliares Especiais se expressa principalmente através do        

abaixo-assinado impulsionado pelo Diretório Central das e dos Estudantes da          

Universidade, a partir de deliberação do Conselho de Entidades de Base, em que             

mais de 5.000 estudantes assinaram. Esse número demonstra que há uma parcela            

significativa de estudantes de graduação que não estão de acordo com essas            

atividades de ensino remoto, sem contar naqueles e naquelas que sequer possuem            

acesso a internet neste momento para assinar o documento ou emitir sua posição. 

Se, por um lado, existe a preocupação de professores, estudantes e da            

gestão em manter o vínculo dos discentes com a universidade, por outro lado, a              

formulação de qualquer alternativa precisa ser debatida coletivamente. Infelizmente,         

não foi o que aconteceu com o REDE. Em meados de maio, apenas 6 das 69                

universidades federais haviam aderido a algum tipo de modalidade remota de           

ensino, como proposto e autorizado pelo MEC. A maior parte das instituições            

federais de ensino mantiveram seus calendários acadêmicos suspensos, por         

compreender que a implementação de qualquer modalidade emergencial demanda         

de diálogo, planejamento e compreensão acerca das limitações estruturais - de           

acesso à tecnologia - e também pedagógicas.  

A UFSM poderia ter ido por outro caminho: a suspensão do calendário            

acadêmico concomitante a um amplo diálogo com a comunidade acadêmica, com o            

objetivo de formular uma proposta construída pelas mãos de estudantes,          

professores e técnicos-administrativos. Porém, de forma precipitada e imprudente,         

implementou o Regime de Exercícios Domiciliares, que no início, era proposto como            

uma “forma de manter o vínculo entre estudante e instituição”, e passado mais de              

dois meses, passa a ser considerado como uma forma de substituir uma parte do              

ensino presencial. 

O problema disso tudo, além da falta de diálogo, é que há pouca nitidez              

sobre o que se pretende com o REDE. Há informações nebulosas, deslocalizadas e             

variantes de acordo com o departamento ou coordenação de curso com os quais se              

dialoga. Essa situação reforça a necessidade de suspendermos o REDE e           



iniciarmos um amplo diálogo, muito mais qualificado, sobre alternativas plausíveis          

para esse momento que levem em consideração um pressuposto: o ensino remoto            

não pode substituir o ensino presencial; ele deve ser organizado de forma            

complementar, de acordo com as especificidades de cada área do conhecimento, e            

vir acompanhado de políticas de inclusão digital.  

Conjunturalmente, a situação também não é favorável, tendo em vista que o            

atual governo impõe às Universidades diversas medidas de precarização e          

destruição da educação pública, e mesmo em meio a pandemia, o atual Ministério             

da Educação pressiona as Universidades a um modelo remoto de ensino, sem            

qualquer preocupação com a qualidade do ensino, aliado a uma cobrança de            

relatórios contendo os dados dos servidores que visa cortes orçamentários.          

Obviamente, ninguém deseja que as universidades fiquem ociosas nesse período.          

Porém, igualmente, não queremos que cedam à lógica produtivista neoliberal em           

meio a uma pandemia. 

Frente a esse cenário, é de extrema importância fazer uma constante           

avaliação do papel das Universidades Públicas brasileiras em meio a esse           

momento. As ações de combate ao Coronavírus são essenciais, e isso representa            

um dos pontos fortes da Universidade Federal de Santa Maria atualmente, que se             

tornou referência nas ações, que se dão por meio da manutenção da pesquisa e              

extensão, contribuindo com o papel social atribuído a instituição. 

No que se refere ao ensino, uma análise a fundo do atual regime se faz               

urgente, e que deve ocorrer juntamente com toda a comunidade acadêmica, a fim             

de corrigir os problemas gerados e dar garantias efetivas e concretas tanto aos             

estudantes, quanto aos docentes. Por isso, o DCE torna público o Plano            

Emergencial, onde estão elencadas medidas importantes a serem tomadas para o           

atual momento. Ele é dividido em 4 seções, que tratam de Atividades Acadêmicas,             

Estágios, Assistência Estudantil e Situação dos Estudantes no exterior. 

 

Atividades Acadêmicas 
 

1° Suspensão Imediata do Regime de Exercícios Domiciliares Especiais. 
 



2° Realização de atividades de caráter complementar, vedando a contabilização         
de presenças e atividades avaliativas, assim como substituição de aulas presenciais           
por atividades remotas. (Passa a valer a partir da aprovação do plano) 
 
3° Limite máximo de utilização de 40% de aulas na modalidade EAD nos cursos             
presenciais, mantendo o disposto na Portaria n° 2117, do Ministério da Educação. 
 
4° Restrição para que no máximo 40% das atividades avaliativas possam ser           
contabilizadas a partir das atividades remotas (REDE); 
5° Reestruturação futura do calendário acadêmico com garantia de no mínimo          
15 semanas de duração, conforme a necessidade desse período por conta dos            
estágios, além de garantia de não sobreposição do calendário do 2º semestre; 
 
6° Em caráter extraordinário, deverá haver a redução da obrigatoriedade de          
presença mínima para 50%. 
 
7° Em caráter extraordinário deverá ser desconsiderado o critério de aprovação          
mínima obrigatória de 50% para os estudantes que possuem benefício          
sócio-econômico. 
 
8º Ampliação do diálogo com as turmas de formandos, a fim de avaliar a             
possibilidade de realização das formaturas, para aqueles que estão em processo de            
finalização dos Trabalhos de Conclusão de Curso. 
 
9º Possibilidade de reversão do trancamento de matrícula, para aqueles         
estudantes que realizaram o trancamento em função da implementação do REDE. 
 
10º Manutenção da suspensão das atividades em laboratório que não estejam          
ligadas ao combate à COVID-19, sem suspensão do pagamento de bolsas/do           
vínculo do estudante com o laboratório. Caso houver necessidade de ir até o             
laboratório para dar continuidade a pesquisa, sob o risco de comprometer os            
resultados, o/a professor/a pesquisador/a, deverá informar a instituição para que          
seja resolvido sem colocar em risco a saúde dos estudantes. 
 
 

Estágios  
 

Tendo em vista que a grande maioria dos estágios se dá de forma presencial, com               

supervisão e/ou acompanhamento de docentes ou outros profissionais, é         

imprescindível a recuperação dos mesmos em sua integralidade, sempre         



observando os cuidados necessários e as recomendações das autoridades em          

saúde, garantindo que não haja perda de qualidade na formação das e dos             

estudantes que, ao ingressarem na Universidade, optaram pelo ensino presencial. 

 

1. Garantia de que não haja substituição das atividades práticas dos estágios           

por atividades à distância. Atividades que já tenham sido desenvolvidas à           

distância, poderão ser contabilizadas como atividade complementar, ou que         

não sejam contabilizadas na carga horária prática da disciplina de estágio; 

2. Devido às diferentes áreas de atuação e os diferentes tipos de estágio,            

recomenda-se a criação de Comitês Mistos paritários por Centros/Unidades         

de Ensino, que avaliem as especificidades de seus cursos quanto aos           

estágios, levando em conta o prazo de recuperação do calendário          

acadêmico; 

3. Os planos de retorno aos estágios devem incluir também o período de            

adaptação necessário para o início das atividades práticas, considerando as          

especificidades de cada curso; 

4. Havendo excepcionalidades fica a critério dos Comitês para decisão.  

 

Da constituição dos comitês mistos:  

 

1) coordenador do curso, professores responsáveis pelo estágio em cada curso e no             

mínimo 02 estudantes de cada turma de estágio de cada curso, aumentando na             

proporção em que aumentar o número de professores, para que seja garantida a             

paridade nas decisões; 

2) garantia da autonomia estudantil na indicação das representações discentes de           

cada turma; 

 
 

Assistência Estudantil 
 

 



1. Criação de um Comitê com representantes da Pró-Reitoria de Assuntos          

Estudantis (PRAE), representantes das Direções e Coordenações das Casas         

de Estudantes, e representantes do DCE, para garantir que as medidas           

tomadas sejam fruto de uma discussão ampla e democrática; 

2. Análise dos recursos que normalmente são direcionados para Restaurante         

Universitário, que deverá ser encaminhado para o Comitê, a fim de avaliar a             

possibilidade de aumento do Auxílio Emergencial para Alimentação; 

3. Dar continuidade nos serviços de atendimento psicossocial; 

4. Manutenção da disponibilização de materiais para higienização das e dos          

estudantes que estão nas Casas de Estudante durante este período de           

distanciamento social (ex: álcool em gel e água sanitária);  

5. Garantir o pagamento de Bolsas PRAE, seguindo recomendação do Fórum          

Nacional de Assuntos Comunitários e Estudantis (Fonaprace); 

 

 

Situação dos Estudantes Intercambistas 

 
1. Um Comitê composto por representantes da SAI UFSM (Secretária de Apoio           

Internacional), representantes do DCE, e representantes das coordenações        

de cursos onde há estudantes que estão em intercâmbio, a fim de            

acompanhar e garantir que estes estudantes não saiam prejudicados,         

prevendo a permanência e seu bem-estar enquanto estiverem em país          

estrangeiro; 

2. Remarcação das passagens de volta, em caso das já compradas sem           

prejuízo financeiro para o bolsista; 

3. Auxílio psicológico para estudantes que estejam no exterior; 

4. Manter contato entre UFSM e Intercambistas; 

 

Considerações Finais 

 



Este plano é fruto das discussões do DCE-UFSM com a categoria estudantil.            

Enfatizamos que essas são propostas iniciais e estamos dispostos a aprimorar os            

debates com as demais categorias. Ademais, é fundamental nesse momento que a            

reitoria receba nossas reivindicações e esteja disposta a debatê-las com a           

totalidade da comunidade acadêmica da Universidade Federal de Santa Maria. É           

urgente a suspensão do REDE e a garantia de uma alternativa que esteja ao              

alcance do todo. Defendemos um ensino democrático e de qualidade. 

 


