
 
 

Posicionamento da ADUFU – Seção Sindical 
sobre o retorno presencial na UFU 

 

A ADUFU, também com base em debate feito em sua última assembleia geral, 

pautando-se pelas evidências de que as curvas de casos de infecção pelo coronavírus, 

demandas por internação e número de óbitos vêm diminuindo, sendo este o resultado 

da ampliação da cobertura vacinal, entende que o próximo semestre letivo, a se iniciar 

em maio, poderá se dar com o retorno das aulas presenciais.  

Registre-se que esse cenário poderia ter se estabelecido meses atrás, caso o 

Brasil tivesse contado com um eficiente plano nacional de vacinação, ao invés do 

negacionismo militante e prático que se verificou por parte do governo federal, sua 

base parlamentar e de parcela da própria sociedade civil.  

Um segundo aspecto que precisa ser claramente indicado é o de que, durante a 

pandemia, mesmo sem receber os devidos insumos para o trabalho remoto, a 

categoria docente trabalhou nessa modalidade, mesmo sabendo dos limites e 

ambiguidades dessa forma de ensino. A propósito, já se vê como o ensino remoto, 

numa dimensão de redução de investimentos públicos e de diminuição do capital 

variável no caso de instituições privadas, começa a ser praticado não como atenuante 

em face de uma pandemia, mas com tendência de regularidade que, certamente, 

comprometerá a qualidade que buscamos em nossas atividades.  

A ADUFU reitera a necessidade de serem observados os procedimentos não 

farmacológicos, tais como uso de máscaras, distanciamento social e disponibilização 

de álcool gel para a higienização. Igualmente, defendemos que a UFU exija de todos os 

que frequentarem suas instalações a comprovação vacinal, no exercício da autonomia 

universitária prevista constitucionalmente e de decisão recente do STF.  

Por fim, há de prosseguir o monitoramento dos dados da pandemia, mesmo 

que se transforme em endemia, de forma que, havendo evidências de retrocessos no 

controle de novas variantes e seus desdobramentos, se possa reavaliar a decisão que 

hoje está sendo tomada. 


