
Clipping UERGS - Assessoria de Comunicação (Ascom)
Assunto: Como as instituições de ensino superior estão se adaptando ao retorno presencial das
atividades

Veículo: Correio do Pampa Editoria/Coluna: Geral

Data: 07-03-2022 Local/Abrangência: Santana do Livramento

Link/Página:
https://correiodopampa.com.br/como-as-instituicoes-de-ensino-superior-estao-se-adaptando-ao-re
torno-presencial-das-atividades/

Formato:
(  ) Impresso                         ( x ) Internet
(  ) Rádio                                (  ) TV

Enfoque:
( x ) Positivo          (  ) Negativo ( ) Neutro

Esta semana a reportagem do Correio do Pampa conversou com os diretores das

universidades de Sant'Ana do Livramento, para saber sobre o retorno às atividades

presenciais ou se ainda mantém aulas nas modalidades à distância. Além disto eles

contaram um pouco sobre a importância do retorno as aulas e os cuidados que serão

tomados devido a pandemia.

Alexandre Xavier

Diretor da UNIPAMPA

"Nós retornamos as atividades administrativas de forma presencial em novembro de 2021,

neste mês de novembro foi aprovado pelo conselho universitário o retorno em toda a

universidade as nossas atividades administrativas, então o campus de Sant'Ana do

Livramento passou a atender 100% o nosso público dando abertura a secretaria

acadêmica, a biblioteca, ao núcleo de desenvolvimento educacional, e as demais

secretarias dentro do nosso campus. No dia 24 de fevereiro o conselho universitário da

Universidade Federal do Pampa se reuniu para discutir o calendário acadêmico de 2022

em que foi aprovado o retorno das atividades de ensino no campus de Livramento e

demais unidades de forma 100% presencial. Também foi aprovado o nosso retorno a

partir do dia 25 de abril de 2022, em que o campus irá iniciar as atividades de forma 100%

presencial. É importante relembrar que as atividades de pesquisa, de ensino, de extensão

estavam sendo realizadas de forma remota, com algumas exceções, onde poderia ser

realizada de forma presencial no nosso campus. A decisão do conselho universitário

deixou toda a comunidade acadêmica bastante entusiasmada com o nosso retorno

presencial e que nós temos certeza que nós vamos ter um retorno de forma segura, com

toda a comunidade acadêmica sendo uma grande satisfação poder retornar, já que a

universidade é um espaço de troca de experienciais entre alunos, professores, técnicos

administrativos e comunidade em geral. Esta presencialidade ela é fundamental para

manter a qualidade do ensino presencial, já que ela tem um diferencial muito grande das

https://correiodopampa.com.br/como-as-instituicoes-de-ensino-superior-estao-se-adaptando-ao-retorno-presencial-das-atividades/
https://correiodopampa.com.br/como-as-instituicoes-de-ensino-superior-estao-se-adaptando-ao-retorno-presencial-das-atividades/


atividades remotas ou das atividades de ensino a distância, é um desejo muito grande

desta comunidade, uma comunidade que já estava aguardando ansiosamente para que

nós tivéssemos condições sanitárias para este retorno. Nós temos em torno de 1.250

alunos nos nossos cursos presenciais, porém temos o curso de administração pública a

distância que tem em torno de 250 alunos, mas a nossa expectativa é que grande parte

da nossa comunidade acadêmica retorne as atividades presenciais, a estimativa exata de

alunos nós vamos ter após o término das matriculas, que estão sendo realizadas nesta

semana. Nós temos um plano de contingencia que já foi aprovado pelo governo do estado

e pela Secretaria Estadual de Saúde , também pela Secretaria Municipal de Saúde de

Sant'Ana do Livramento que seria: a medição de temperatura, álcool gel, tapete

higienizador, a utilização obrigatória de máscaras, além do distanciamento entre os alunos

dentro das salas de aula".

Celso Gonçalves

Diretor do IFSUL

"O nosso retorno às aulas presenciais aconteceu no dia 10 de janeiro de 2022 com

atividades presenciais de calendário de forma ordinária, ou seja, todas as nossas

disciplinas tem atividades presenciais exceto para as pessoas que estão contaminadas,

que tenham tido contato com contaminado ou pessoas com comorbidades, então estas

podem estar de forma remota. Isto tudo é respaldado por uma resolução número 62 do

nosso conselho superior que diz que a partir do momento que nós tivéssemos capacidade

de retorno à presencialidade que a gente deveria retornar, respeitando a capacidade de

suporte do campus e respeitando o nosso plano de contingencia que deveria estar

aprovado e em funcionamento tendo vários fatores que quem decide é o COE que é uma

comissão local que faz avaliação toda a semana. Além disto o COE propôs que

deveríamos ter uma hora e meia de aula para cada disciplina de forma presencial, então

os coordenadores organizaram os horários para o retorno as atividades presenciais. Hoje

temos condições de conviver de forma relativamente mais tranquila com a pandemia ,

porque muitas das nossas dúvidas em relação a pandemia foram sanadas e no ano de

2020 nós tínhamos duvidas, estávamos meio que apavorados, nós como sociedade

mundial, porém hoje em dia já é uma situação diferente, já que temos um plano de

contingencia e soubemos nos comportar muito melhor, tendo uma vida diferente , mesmo

estando ainda em pandemia. Estamos tendo atividades presenciais mostrando que nós

aprendemos a conviver com esta situação, além disto como aprendemos a conviver no

mercado, banco , academia a gente vai também vai aprender a conviver em atividades

presenciais de ensino, outra coisa extremamente importante é que , muitas das

habilidades do conhecimento desenvolvido e construídas no nosso campus são de

atividades práticas, então tem coisas que não tem como fazer de forma não presencial,



então gente consegue pelo menos dar um pouco mais de condições para os alunos

desenvolvendo o conhecimento dentro do nosso campus, com os nossos profissionais de

ensino e nossos estudantes através de atividades práticas com uma segurança maior.

Nós tivemos um índice de invasão bem altos , esse índice não é apenas no campus de

Sant'Ana do Livramento, mas sim é um índice de invasão por questões econômicas ,

questões sociais , então tivemos um grande número de estudantes que estão

matriculados no nosso campus, porém em torno 20% a 30% dos nossos alunos não

voltaram ao presencial , não porque não voltaram a presencial com a gente é que eles

não estão mais matriculados , foram para outras escolas ou pararam de estudar. Em

razão disto quase 100% dos nossos alunos voltaram as aulas, porque exigimos o

passaporte vacinal de todos e estamos tomando todos os cuidados possíveis, nós

sabemos que não vamos zerar a probabilidade de contagio dentro do nosso campus, mas

nós queremos fazer tudo que está no nosso alcance, então nosso plano prevê: uso de

máscara obrigatória no campus, uso de álcool em gel e distanciamento".

Thaís Osório

Responsável Técnica dos Laboratórios e membro comunicadora da unidade da
UERGS

"O retorno das atividades será no dia 07 de março, porém ainda estamos retornando em

um formato híbrido, não sendo totalmente presencial, ou seja, haverá aulas que irão

ocorrer no formato híbrido via online e outras de forma presencial. Então a importância

disto é justamente a gente poder retornar a nossa normalidade na medida do possível

para que os alunos possam ter este contato direto com os professores, a interação com

os seus colegas , principalmente pela questão por termos o curso de agronomia, que

também depende muito das atividades práticas e esta ação é possível justamente com as

aulas presenciais. Devido à pandemia serão utilizadas somente as salas com ventilação

adequada, álcool em gel para higienização das mãos, estando disponíveis em vários

pontos do prédio e obrigatoriedade do uso de máscara, além da apresentação do

comprovante de vacinação. A UERGS possui 24 unidades no estado e ainda é possível

ter a realização de disciplinas em outros municípios, como foi possível neste período de

aulas online".

URCAMP

A reportagem entrou em contato com a direção do URCAMP de Sant'Ana do Livramento,

sendo informado que retornam a presencialidade na próxima semana.


