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                                                          Pelotas, 23 de setembro de 2020. 
 
 
 
ILMO SR. 
PROF. DR. PEDRO RODRIGUES CURI HALLAL 
REITOR DA UFPel 
  
 
       Senhor Reitor  
 
                 
 
 
                                                   A ADUFPel, Associação dos Docentes da 
Universidade Federal de Pelotas, Seção Sindical do ANDES – Sindicato Nacional, no 
pleno exercício da prerrogativa constitucional assegurada nos arts. 8 e 10º. ,de defesa 
de todos os interesses e direitos  da categoria dos docentes a Universidade Federal de 
Pelotas, apresenta à Reitoria o conjunto de garantias e os direitos que devem nortear 
e pautar a elaboração de regra normativa que venha a dispor, em face do Princípio 
Constitucional da Autonomia Universitária, o trabalho docente, durante o denominado 
“ensino emergencial remoto”. 
 
                                                  Com esta finalidade, orienta-se pela base criada pela 
Nota Técnica – GT COVID 19 - 11/2020 do Ministério Público do Trabalho (MPT), que 
regula “a prestação de serviços por meio de plataformas virtuais, trabalho remoto e/ou 
em home office, no período de medidas de contenção da pandemia do COVID-19”.  
 
                                                  Salienta-se que essa modalidade de trabalho deverá 
observar os parâmetros e fundamentos da disciplina do uso da Internet, previstos no 
artigo 20 da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) , com destaque para:  “o 
reconhecimento da escala mundial da rede e para o respeito aos direitos humanos;  ao 
desenvolvimento da personalidade e ao exercício da cidadania em meios digitais, e  à 
pluralidade e à diversidade e à finalidade social da rede”.  
 
                                                  As condições aqui postas vão ao encontro do que 
estabelece a Nota Técnica do MPT que defende seja desenvolvida, preferencialmente, 
após um “amplo diálogo social” uma “regulamentação geral, específica, ou de forma 
articulada entre as normas coletivas, as condições de trabalho pertinentes à 
reconversão logística da prestação de serviços presencial para o trabalho por meio de 
plataformas virtuais, trabalho remoto e/ou em home Office”.  
 
                                                  Partindo destas premissas, a ocorrência do trabalho 
docente sob a forma de Ensino Remoto, deverá observar as condições a seguir 
elencadas: 
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1. Que o trabalho docente no formato remoto seja semestral, renovável sob avaliação 
do Conselho Universitário (Consun), reafirmando, portanto, seu caráter temporário a 
cada período;  
 
2. Que existam meios adequados para o trabalho com possibilidade de concentração e 
disponibilidade no espaço/ambiente, seguindo os parâmetros da Norma 
Regulamentadora 17/1978 que, segundo a Nota Técnica do MPT, também se aplica 
ao trabalho por meio de plataformas virtuais e/ou em home Office, adaptando as 
condições de trabalho às características psicofisiológicas das/os docentes, de modo a 
proporcionar um máximo de conforto e segurança. Diante de tal regra, deve haver 
orientação aos alunos e docentes quanto à ergonomia física e condições de trabalho 
previstos na Norma Regulamentadora 17, Portaria MTb 3214, de 8 de junho de 1978, 
em especial quanto aos equipamentos, mesas, cadeiras, a postura física, oferecendo 
ou reembolsando os valores dos bens necessários à garantia da integridade física; 
  
3. O financiamento de instrumentos de trabalho, que deve ser público e não de 
responsabilidade da/o docente, abrangendo:  a “aquisição, manutenção ou 
fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura do trabalho remoto, 
bem como o reembolso de eventuais despesas” feitas pelos servidores/as docentes;  
 
4. Garantia “da livre manifestação do pensamento no exercício da cátedra, princípio 
básico para a existência da Universidade, sendo uma garantia constitucional 
assegurada a todos os docentes nas atividades de ensino, de pesquisa e de extensão 
universitária”; 
 
5. Garantir o respeito ao direito de imagem e à privacidade do corpo docente, 
assegurando-lhes a realização da atividade sem exposição do ambiente doméstico, 
seja por meio de uso de plataformas que oferecem imagens para o plano de fundo ou 
outro meio que possibilite o exercício de tal direito;  
 
6. Consentimento prévio e expresso por escrito de docentes para a produção de 
atividades acadêmicas a serem difundidas em plataformas virtuais abertas, em que 
sejam utilizados dados pessoais (imagem, voz, nome), como gravação e divulgação de 
aulas ou encontros virtuais entre docentes e estudantes, ou material pedagógico 
produzido;  
 
7. Garantia, para fins de administração do ambiente educacional, como ocorre em uma 
sala de aula presencial, a permanência exclusiva de docente, de equipe de docentes e 
de estudantes nas salas virtuais, sendo permitido o ingresso de outras pessoas 
somente com autorização prévia da(o) docente responsável pela respectiva atividade 
ou disciplina; 
 
8. Proteção dos direitos autorais do(a) professor(a), contra divulgação ou reprodução, 
sem sua prévia autorização, por escrito, do conteúdo do material produzido ou 
utilizado na atividade virtual - reunião, seminário, debate, aula, etc - como slides, 
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apostilas, textos didáticos, artigos de revista e/ou livros, sob pena de violação dos 
direitos autorais, tal como previsto na Lei nº 9.610/19989; 
 
9. Respeito à Carga Horária de trabalho – Tal exigência encontra respaldo na Norma 
Técnica do MPT, segundo a qual  as atividades pedagógicas com plataformas virtuais 
devem considerar períodos de capacitação, adaptação, preparação do material que 
será utilizado, atividades realizadas, avaliações das atividades, do rendimento dos 
estudantes, de modo a não permitir jornadas de trabalho excessivas, que 
sobrecarreguem os profissionais, acarretando-lhes desgastes físicos e mentais; 
 
10. Respeitar aos horários estabelecidos pelos/as docentes para atendimento virtual 
da demanda de estudantes, definindo em comum acordo, com os mesmos, os horários 
para atividades acadêmico e administrativas da própria Unidade, assegurando os 
repousos legais, o direito à desconexão e a compatibilidade entre a vida familiar e 
profissional; 
 
11. Promover a segurança jurídica relacionada à carreira docente, tanto no aspecto da 
avaliação, como da progressão e da promoção, bem como das questões pertinentes 
ao estágio probatório, convocando o Conselho Universitário e o COCEPE antes do 
início do calendário acadêmico 2020/1, a fim de que os conselhos superiores, dentro 
do seu escopo, façam as adequações de suas Resoluções efetivando as demandas 
docentes já apresentadas anteriormente, tendo em vista a excepcionalidade imposta 
pela pandemia de coronavírus; 
 
                                             Estas seriam as condições que entende-se devam 
alcançar igualmente os professores substitutos, a serem contempladas num 
regramento a ser aplicável ao Ensino Remoto no âmbito da UFPel. 
 
                                             Este documento foi aprovado na assembleia geral 
realizada no dia 22.09.2020. 
 
                                             Sem mais, enviamos nossas saudações universitárias e 
sindicais. 
 
                                                                              Atenciosamente 
 
                                                                                     A  Diretoria 
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