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Nota da Reitoria   
  
A Reitoria da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro vem a público para 
corroborar a manutenção do calendário acadêmico aprovado no Colegiado Acadêmico 
(COLAC) do dia 01/02/2021, que definiu o início das aulas para 08/03/2021. 
 
Recebemos um pedido dos coordenadores da Câmara de Graduação que será devidamente 
apreciado pelo Colegiado Acadêmico, em sua próxima reunião a ser realizada em 01/03, 
conforme calendário previamente aprovado, seguindo-se os ritos normais da instituição.  
 
A Reitoria entende que a extensão do período de inscrição das Atividade Acadêmicas 
Remotas Emergenciais (AARE’s) e da matrícula dos estudantes, por mais duas semanas, 
permitirá um período maior para o envio de documentação, registro, abertura de turmas e 
matrícula, será uma ação importante que atende aos princípios da razoabilidade, além de 
preservar as atividades já definidas e cadastradas no Sistema Acadêmico. 
 
A solicitação ao COLAC para a extensão de prazo possibilitará o cadastramento de novas 
atividades por parte dos professores que ainda têm dúvidas sobre as mudanças normas 
vigentes aprovadas nas instâncias decisórias da instituição. 
 
Dessa forma, entendemos que as AAREs já entregues e cadastradas poderão continuar com a 
tramitação normal, tendo como o início das aulas o dia 08/03, sem prejuízos aos estudantes 
já inscritos nessas atividades e aos professores que se propuseram a oferecê-las.  
 
É preciso ter em perspectiva que não estamos em período de normalidade. A pandemia tem 
trazido muitos desafios e dúvidas para toda a sociedade. Ajustes precisarão ser feitos, sempre 
que forem necessários, para garantir o funcionamento da instituição e o atendimento a um 
de seus pilares, que é o ensino, sempre no sentido de melhorar a construção do aprendizado 
e a interação docente-estudante. 
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Nesse período de pandemia a comunidade universitária aceitou o desafio e adequou todo o 
processo de ensino-aprendizado ao oferecimento do conteúdo de forma digital. Esse fato só 
foi possível pela dedicação, compromisso e respeito que tanto professores, técnicos e 
estudantes têm para com o projeto de universidade pública, gratuita, de qualidade e 
socialmente referenciada. 
 
Adicionalmente, informamos que os chips e tablets já foram adquiridos e estão passando 
pelos trâmites legais necessários para que cheguem às mãos dos estudantes mais vulneráveis 
em tempo hábil para o início do próximo semestre, em março/2021. 
 
Ao mesmo tempo, um treinamento para capacitar os docentes no uso de ferramentas digitais 
para as atividades didáticas será ofertado, a partir de março/2021, por meio de uma parceria 
entre a UENF e o IFF, com a participação da equipe do Mestrado Profissional em Ensino e suas 
Tecnologias. 
 
Finalmente, reafirmarmos o nosso compromisso pelo trabalho coletivo, o amplo debate e 
respeito às decisões colegiadas e aos trâmites institucionais. 
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