CARTA ABERTA DO OBSERVATÓRIO DA CONVIVÊNCIA
À COMUNIDADE DO IFPR

O Observatório da Convivência do IFPR, como espaço instituído para propor medidas e
desenvolver estudos para que os ambientes escolares da instituição sejam acolhedores,
seguros, confiáveis, justos e saudáveis, vem, neste momento de profundo e extremo
cuidado com a vida humana e de distanciamento social imposto pela pandemia do
Covid-19, dirigir-se à comunidade do IFPR para:

-

Defender a continuidade da suspensão do calendário acadêmico por tempo
indeterminado, considerando que o isolamento social faz parte do protocolo de
contenção e disseminação do vírus, a fim de assegurar a saúde de toda a
comunidade e evitar um colapso no sistema de saúde brasileiro;

-

Manifestar a preocupação com adoção de medidas que não garantam a todos os
estudantes as condições adequadas de aprendizagem, as quais abrangem desde o
acesso às tecnologias da informação, até aspectos emocionais e psicológicos,
alinhados aos desdobramentos de caráter econômico e social, que impactam
diretamente no desempenho acadêmico dos estudantes. Com o comprometimento
da qualidade de vida do estudante, comprometem-se também os processos
cognitivos, visto que os aspectos emocionais estão abalados;

-

Em virtude disso, posicionar-se contrariamente à adoção, nesse período, da
modalidade de educação a distância em substituição à presencial, tendo em vista
que o IFPR não dispõe, no momento, de um sistema próprio nessa modalidade
compartilhado por seus diversos campi, assim como não há acesso universal de
nossos(as) estudantes à internet e a computadores em suas residências.
Compreendemos que não é o momento de se concentrarem recursos humanos na
recuperação de aulas, mas sim na manutenção da vida, das pessoas com as quais
formamos nossas comunidades;

-

Colocar-se à disposição da Comissão de Acompanhamento e Controle da
Propagação do Covid-19, como um canal de apoio à recepção e divulgação de
medidas, propostas pela comunidade do IFPR, que garantam a saúde emocional e

física dos nossos estudantes e servidores neste período de pandemia, quando
medos, ansiedade e incertezas são gerados;
-

Manifestar solidariedade e apoio aos campi, sobretudo às seções ligadas
diretamente ao ensino, tais como seção pedagógica, secretaria acadêmicas,
biblioteca e suporte ao estudante, colocando-se à disposição para dialogar e pensar
coletivamente em ações de enfrentamento a este momento crítico;

-

Afirmar que o Observatório da Convivência é favorável à manutenção das bolsas
estudantis e dos auxílios às/aos estudantes, por compreender que estes necessitam,
sobretudo neste período de instabilidade econômica, ter recursos para garantir sua
subsistência e de suas famílias.

Que neste momento, concentremos nossos esforços físicos, mentais e materiais para cuidar
de nossos familiares, amigos e de quem necessitar de ajuda.
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