
OFÍCIO

Número de Referência: RI-575/2021
Interessado: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Assunto: Requerimento de informação 575/2021 - Deputado Sebastião Santos

Ofício nº 2713/2021/SGL/CC

 

Ao Exmo. Senhor Deputado
LUIZ FERNANDO
1° Secretário 
Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

 

Senhor Deputado,

 

Com fundamento no artigo 20, inciso XVI da Constituição do Estado de São Paulo,
encaminho as informações prestadas pelas Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em
atendimento ao Requerimento acima citado, de autoria do Deputado Sebastião Santos.

 

 Atenciosamente,

São Paulo, 22 de junho de 2021.

 

Cauê Macris
Secretário de Estado

Gabinete do Secretário da Casa Civil

Governo do Estado de São Paulo
Casa Civil

Gabinete do Secretário da Casa Civil
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Expediente de atendimento de pedido de informações

SDE-EXP-2021/00619

Data de Produção 17/06/2021

Interessado Casa Civil - Assessoria Técnico Legislativa

Assunto
Requerimento de Informação nº 575/2021 -
Deputado Estadual Sebastião Santos

Número de
Referência

Requerimento de Informação nº 575/2021

 

Marcia Cristina Alves de Camargo
Executivo Público

ASSESSORIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

ASSESSORIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO

Classif. documental 006.03.01.002
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D.O. DE 26/05/2021 – PÁG. 5 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 575, DE 2021 

 

Nos termos do artigo 20, inciso XVI da Constituição do Estado de São Paulo, 

combinado com o artigo 166 da XIV Consolidação do Regimento Interno, requeiro seja 

oficiado ao Senhor Reitor da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, 

para que preste as seguintes informações: 

1. De acordo com informações há posicionamento distinto entre os docentes 

com respeito à disponibilização da gravação de suas aulas aos alunos desta 

Universidade. Há alguma orientação específica a este respeito de forma genérica ou é 

opcional para cada docente? 

2. Existe alguma medida que está sendo tomada para melhoria no ensino on-line 

destes alunos, mediante ao fato de que muitos estão tendo dificuldade em disciplinas 

que não disponibilizam gravações de aula devido às interferências no sinal da internet. 

3. Com relação à unidade sediada no município de São José do Rio Preto, qual o 

processo para confirmar a presença de um aluno nas aulas on-line? Existe a 

obrigatoriedade da participação do aluno nas aulas assíncronas, mesmo sabendo dos 

possíveis problemas com o sinal da internet ou dificuldade de acesso? Há comunicação 

direta com o aluno, no momento das falhas de comunicação? Quais os meios 

alternativos usados para sanar estas questões? Todos os docentes têm seguido as 

mesmas diretrizes para contabilizar a presença destes alunos, quando se trata de 

meios alternativos? Se não, qual o motivo? 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Infelizmente, devido ao período de pandemia que passamos a enfrentar com 

relação ao COVID - 19, diversas medidas emergenciais tiveram que ser adotadas para 
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garantir maior segurança à saúde de todos os cidadãos de nosso Estado, se tratando 

atualmente de uma questão mundial. Não restam dúvidas que diversos seguimentos 

essenciais foram afetados, sem contar a área da educação, onde tivemos mudanças 

significativas com relação ao processo de adaptação às novas tecnologias para manter 

os estudos dos alunos. 

Ocorre que, recentemente este parlamentar vem recebendo diversas demandas 

de alunos das Universidades Estaduais com relação à dificuldade no acompanhamento 

de algumas disciplinas, bem como preocupação com relação à aprovação em matérias 

onde os professores se recusam a realizar a gravações das aulas. 

É notório o empenho destas Universidades ao ceder aos alunos chips de internet 

para acesso às aulas on-line em tempo real. No entanto, estes alunos ficam sujeitos a 

se depararem com falhas no sinal da internet, o que interfere significativamente na 

qualidade de seus aprendizados. 

Diante do exposto, é de suma importância que todos os docentes possam 

realizar a gravação das aulas de forma que o conteúdo fique restrito entre a 

Universidade e seu aluno, de maneira que garanta maior qualidade no aprendizado 

nestas disciplinas. 

 

Sala das Sessões, em 25/5/2021. 

a) Sebastião Santos 
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Ofício nº 49/2021 - PROGRAD

São Paulo, 31 de maio de 2021

Magnífico Reitor,

Em resposta ao Requerimento de Informação Nº 575, DE 2021, vimos esclarecer

que a Pró-reitoria de Graduação da Unesp ofereceu no 1º e 2º semestres de 2020, no

âmbito do Projeto iNOVAGrad, aos professores da Universidade, formação para auxiliar na

ambientação das tecnologias digitais de apoio ao ensino e à aprendizagem que estão

sendo aplicadas nas aulas online no contexto da pandemia de Covid-19.

O processo formativo abordou a utilização das ferramentas do G Suite for

Education, disponíveis à comunidade de estudantes, docentes e demais servidores da

Unesp por meio de convênio com a Google. Esse acesso às ferramentas do G Suite teve

continuidade no ano de 2021 e os docentes organizam suas turmas com atividades de

forma síncronas (ao vivo) e assíncronas (gravadas), no ambiente do Google Sala de Aula

(Google Classroom), plataforma dedicada a atividades remotas de ensino remoto. A

decisão de disponibilizar a gravação das aulas aos alunos cabe ao Professor responsável

pela disciplina, a depender do conteúdo ministrado durante suas aulas e acordado com

seus estudantes, desde que respeitados os direitos autorais ou propriedade intelectual do

material didático produzido.

Em 19 de março de 2021, a Universidade publicou a Portaria Unesp nº 32/2021, que

definiu as diretrizes para a continuidade do desenvolvimento e adaptação das disciplinas

da Graduação para atividades não presenciais em virtude da pandemia do Coronavírus

(Covid-19). Conforme Parágrafo 3º do Artigo 4º da citada portaria, o uso de estratégias de

aprendizagem não presenciais deve considerar as dificuldades de alunos que não tenham

acesso à rede de Internet, devendo promover outras atividades para atender necessidades

específicas dos estudantes. Ainda, tais atividades devem ser orientadas por critérios

mínimos definidos pelo Conselho de Curso de Graduação e aprovados pela Congregação

ou pelo Conselho Diretor de cada Unidade Universitária.

A Unesp tem investido em inclusão digital para estudantes de graduação. Desde

2020, até a presente data, distribui chips de telefonia móvel para mais de dois mil

estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, sem acesso ou com acesso

Pró-reitoria de Graduação
Rua: Quirino de Andrade, 215 - CEP 01049-010 - São Paulo/SP - Brasil
Telefone (11) 5627.0245 - www.unesp.br/prograd
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limitado à internet, a partir de levantamento prévio realizado pela Pró-reitoria de

Graduação com a colaboração dos Conselhos de Curso das trinta e quatro Unidades

Universitárias distribuídas em vinte e quatro municípios do Estado de São Paulo.

A Pró-reitoria de Graduação lançou recentemente o Edital nº 03/2021 -

PROGRAD-INCLUSÃO DIGITAL, para selecionar 1.000 estudantes dos 136 cursos de

graduação da Unesp em situação de vulnerabilidade socioeconômica, que necessitam de

empréstimo de computador portátil (notebook) acompanhado de chip e seguro de

proteção para participar das atividades acadêmicas remotas e motivar sua participação

nas atividades síncronas, além de favorecer o vínculo acadêmico com a Universidade. Isto

posto, entendemos que as questões 1. e 2. foram respondidas.

Da mesma maneira como no ensino presencial, as Unidades Universitárias

registram no Sistema de Graduação - SisGrad, o conteúdo ministrado e a frequência dos

estudantes nas atividades acadêmicas. Conforme Regulamento de Matrícula (Resolução

Unesp nº 106/2012), o estudante deve frequentar pelo menos setenta por cento das

atividades escolares programadas. A Instrução Normativa Prograd 01/2020 indicou que

para registro de frequência, poderia ser utilizada a participação dos estudantes, aferida

também a partir da realização das atividades assíncronas ou entregues por meio digital. A

Portaria Unesp nº 32/2021, publicada em 19 de março de 2021, pelo Gabinete do Reitor,

reafirma e atualiza as diretrizes da Pró-reitoria de Graduação, do Comitê Unesp Covid-19 e

explicita que as disciplinas serão ministradas com o uso de estratégias de aprendizagem

não presenciais e que deve considerar as dificuldades de alunos que não tenham acesso à

rede de Internet, devendo promover outras atividades para atender necessidades

específicas dos estudantes.

A gestão da Universidade ocorre de forma articulada administrativa e

academicamente com as Unidades Universitárias. No âmbito dos cursos de graduação, há

o Conselho de Curso, presidido pela Coordenação de Curso, com representação docente e

discente, também a Comissão Permanente de Ensino, assessora da Congregação, para

discutir assuntos relativos aos cursos, o que inclui a comunicação direta dos estudantes

com os gestores da Unidade. Esses assuntos discutidos nas Unidades Universitárias são

apresentados aos órgãos colegiados da Reitoria (com destaque para a Câmara Central de

Pró-reitoria de Graduação
Rua: Quirino de Andrade, 215 - CEP 01049-010 - São Paulo/SP - Brasil
Telefone (11) 5627.0245 - www.unesp.br/prograd
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Graduação - CCG, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária - CEPE e o

Conselho Universitário - CO) para fins de encaminhamentos específicos e definição de

investimentos para mitigar os impactos da pandemia de Covid-19 na formação dos

estudantes da Unesp.

Respeitosamente,

CELIA MARIA GIACHETI
Pró-reitora de Graduação

Ao
Prof. Dr. Pasqual Barretti
Magnífico Reitor da Unesp

Pró-reitoria de Graduação
Rua: Quirino de Andrade, 215 - CEP 01049-010 - São Paulo/SP - Brasil
Telefone (11) 5627.0245 - www.unesp.br/prograd
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Despacho

Interessado: Casa Civil - Assessoria Técnico Legislativa
Assunto: Requerimento de Informação nº 575/2021 - Deputado Estadual Sebastião
Santos

 

 

 

 

Em resposta ao Requerimento de Informação nº 575/2021, de autoria do Deputado Sebastião
Santos, encaminhe-se ofício subscrito pela titular da Pasta, acompanhado da manifestação da
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", transmitindo-se via sistema SIALE.

São Paulo, 17 de junho de 2021.

 

Thiago Rodrigues Liporaci
Chefe de Gabinete
Chefia de Gabinete

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Chefia de Gabinete

Classif. documental 999.99.99.999
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OFÍCIO

Número de Referência: OF. GS/SDE nº 282/2021
Interessado: Casa Civil - Assessoria Técnico Legislativa
Assunto: Requerimento de Informação nº 575/2021 - Deputado Estadual Sebastião
Santos

 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor

CAUÊ MACRIS

Secretário-Chefe da Casa Civil

Av Morumbi nº 4.500 - 1º andar

CEP: 05650-905 - São Paulo

 

 

 

Senhor Secretário,

 

 

 

Com os meus cordiais cumprimentos, em resposta ao Requerimento de Informação nº 575/2021,
de autoria do ilustre Deputado Estadual Sebastião Santos, informo que a Universidade Estadual
Paulista "Júlio de Mesquita Filho" manifestou-se nos termos dos ofícios nº 129/2020 - RUNESP
e nº 49/2021- PROGRAD, que seguem anexos.

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Secretario Executivo
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Aproveito o ensejo para renovar meus protestos de estima e consideração.

São Paulo, 17 de junho de 2021.

 

Bruno Rocha Nagli
Secretário Executivo

Em exercício no cargo de Secretário de Estado

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Secretario Executivo
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