
Mensagem ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e ao Conselho
Diretor do CEFET-MG

Recentemente foi aprovado pelo Conselho Diretor (CD) do CEFET-MG o Plano de
Retomada das Atividades Presenciais. Em 23/07, a Prefeitura de Belo Horizonte publicou
um decreto que autoriza a retomada das aulas presenciais do Ensino Médio. Essa
mensagem refere-se a esses dois acontecimentos.

A Assembleia Docente do CEFET-MG, reunida em 28/07/21, reconheceu que, nas suas
orientações gerais, o Plano de Retomada das Atividades Presenciais converge com as
resoluções recentemente aprovadas pelo ANDES-SN, quanto aos seguintes aspectos:
seguimento dos protocolos de segurança sanitária; condicionamento do retorno à
adequação do espaço físico; monitoramento permanente de quem estiver realizando
atividades nas dependências físicas da instituição; autonomia de cada unidade para definir
seu plano de retomada, em acordo com as decisões de sua respectiva Congregação. Não
se trata de um retorno imediato mas da apresentação de referências para que cada unidade
construa o processo de forma gradual, flexível e segura.

Destacou-se entretanto que a concretização deste Plano encontra uma grande dificuldade
devido aos sucessivos e profundos cortes nos orçamentos das Instituições Federais de
Ensino. O CEFET divulgou uma nota oficial manifestando a grave situação orçamentária. O
corte promovido para 2021, em relação ao orçamento de 2020, chegou a 27,7%, o que
corresponde a aproximadamente R$18,4 milhões. A gravidade da situação é retratada por
um orçamento insuficiente para as despesas correntes do ano, como a vigilância
patrimonial, o serviço de limpeza, água, luz, além do que é necessário para condução da
instituição no seu dia a dia, como os insumos para laboratórios, e as bolsas de assistência
aos estudantes mais vulneráveis. Fica para ser esclarecido, portanto, de onde virão os
recursos para a necessária adequação do espaço físico e a aquisição de quantidade
suficiente de equipamentos de proteção individual entre outros protocolos que exigem
investimento financeiro, em tempo de uma crise orçamentária provocada por um governo
que tem como projeto a precarização da Educação.

O Plano incide sobre atividades suspensas, que não podem ser realizadas remotamente, e
sobre atividades que podem, apenas parcialmente, serem realizadas de forma remota.
Portanto, as aulas não são objeto de retomada na forma presencial, ainda que já esteja
vigente o decreto municipal que autoriza esse retorno.

A Assembleia Docente solicita ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) e ao
CD a abertura de um amplo debate com a comunidade do CEFET-MG sobre o Plano de
Retomada das Atividades Presenciais no que diz respeito ao necessário detalhamento de
sua aplicação em cada unidade.



Reafirma como pressuposto para retomada das atividades nas dependências físicas da
instituição que toda a comunidade do CEFET-MG tenha sido alcançada com a
cobertura vacinal completa contra a COVID-19. As razões para esse posicionamento
estão indicadas em nota publicada na página da Seção Sindical1, em 30/07/21.

A Assembleia entendeu também que se há acordo com as orientações gerais do Plano de
Retomada, perguntas, questionamentos e novos regramentos emergem quando se
considera sua aplicação, em cada unidade:

● A realização de atividades nas dependências físicas da Instituição deve ser
permitida somente àqueles que já estiverem completamente imunizados.

● Haverá recursos para a adequação do espaço físico quanto à ventilação e
possibilidade do necessário distanciamento físico, de acordo com as demandas de
cada unidade?

● Haverá recursos para a aquisição e distribuição dos equipamentos de proteção
individual na qualidade e quantidade adequadas?

● Como as aulas práticas são classificadas no Plano de Retomada? A Assembleia
entendeu que ela é atividade que somente pode ser realizada nas dependências
físicas da Instituição se realizado o pressuposto da cobertura vacinal completa,
conforme enunciado anteriormente neste documento.

● Será adotada a modalidade híbrida para as aulas? A Assembleia Docente se
posicionou claramente contrária a essa modalidade, pois além de ser
pedagogicamente inadequada, complexa na sua viabilização, aprofunda ainda mais
a intensificação do trabalho docente.

● A Assembleia discordou do conteúdo do ANEXO A do Plano de Retomada. O Termo
de Ciência e Responsabilidade para realização de atividades presenciais na vigência
da pandemia da COVID-19 torna o assinante responsável por condutas que
envolvem aquisição de hábitos e que podem não ser cumpridas de forma não
intencional, assim como um conjunto diversificado de situações envolvendo
contágio, em um quadro de medo e incertezas, geradores de uma pressão indevida
e de stress.

● Embora a Congregação seja uma instância colegiada, representativa de cada
unidade e com importante papel na condução do Plano de Retomada, a Assembleia
Docente reivindicou a constituição de uma comissão paritária com representação de
estudantes, técnico(a)s administrativo(a)s, docentes e trabalhadore(a)s
terceirizado(a)s para acompanhar a implementação do Plano de Retomada.

Finalmente, conta com a atenção do CEPE e do CD na apreciação das solicitações aqui
apresentadas e aguarda que seja agendada com a Diretoria do SINDCEFET-MG uma
reunião para apresentar as respostas das apreciações realizadas pelos referidos
Conselhos.

Diretoria e Conselho Deliberativo do SINDCEFET-MG.

02/08/2021.
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https://sindcefetmg.org.br/retorno-atividades-presenciais-somente-com-o-ciclo-vacinal-completo-contr
a-covid-19/


