
O Reuni Digital, proposto por
 Bolsonaro, planeja transformar as 
federais em universidades digitais!  

Aulas ministradas por tutores e não por docentes do 
magistério superior;

Uso de Plataformas para baratear o ensino;

Massificação de atividades de diferentes Universidades; 

Estudantes mais culpabilizados pelo insucesso da 
aprendizagem;
 
Fragmentação do diálogo entre ensino, pesquisa e extensão;

Materiais e ambientes virtuais que ignoram diversidade 
regional;
 
Aumento de trabalhos burocráticos e crescimento 
exponencial de estudantes matriculados sem a devida 
proporção de professores;

Tecnologias digitais assimiladas acriticamente como conteúdo 
tomando lugar de parte dos saberes específicos das 
diferentes áreas;
 
Fim da distinção entre EaD e Ensino presencial pela 
mudança de legislação que a instituiu como modalidade.

Por que dizemos NÃO 
ao Reuni Digital?



Reuni Digital massifica e desumaniza 
as relações docente-discente

E a Ufes? O que diz sobre isso?

Um dos objetivos do Reuni Digital é a “valorização dos recursos huma-
nos da EaD”, com ações e metas que visam à contratação e qualificação 
de tutoras/es ou profissionais docentes que assumam função similar 
relacionada às áreas do conhecimento e temas de formação. Para a 
atuação das/os tutoras/es, não será exigido curso de doutora-
mento, como acontece com as/os professoras/es efetivas/os hoje, 
mas uma formação também em EaD, para uma atividade laboral sem 
estabilidade alguma, sem dedicação exclusiva das/os professoras/es 
ao trabalho na Universidade. 
O Plano de Expansão do MEC propõe a criação de ambientes virtuais 
que integrem Universidades e repositórios de materiais didático-peda-
gógicos (criados por equipes multidisciplinares), estratégias que distan-
ciam professoras/es e acadêmicas/os da convivência, de preocupa-
ções e objetivos comuns, e que massificam e desumanizam as rela-
ções e o diálogo professor/a-aluno/a. 
Essa estratégia de barateamento do ensino superior também dificultará 
ainda mais a possibilidade de desenvolvimento de grupos de pesquisa, 
além de favorecer o rompimento do vínculo estreito entre o que pesqui-
samos, o que ensinamos e como articulamos isso às demandas da co-
munidade externa. Ademais, sabemos, por prática, que as turmas nas 
atividades EaD têm um número mais elevado de cursistas com o apro-
veitamento da mesma força de trabalho que há nas Universidades. Em 
outras palavras, estamos diante de uma proposta de ampliação para 
menos! 

A Adufes tem pautado a luta contra essa proposta, já que ainda não há 
debate feito pela reitoria da Ufes. O sindicato tem conhecimento da con-
sulta feita pela Administração Central aos colegiados de curso a respeito 
do aumento de 40% na carga horária de EaD, o que já é um aceno para o 
Reuni Digital.

Vamos abrir mão do ensino presencial? Vamos ampliar a carga 
horária de EaD para compensar mais uma vez a ausência do Estado? 

Adufes Ufes adufes.org.br

Reivindicamos QUE NÃO SEJA ASSINADA a adesão ao Reuni 
Digital sem amplo debate e sem consulta à comunidade. 


