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À UNESP – UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA ‘JULIO DE MESQUITA FILHO’ 
R. Quirino de Andrade, 215 - Centro - São Paulo – SP 
CEP 01049-010 

 

Prezado Reitor: 

 

 

A ADUNESP – A ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNESP/SEÇÃO SINDICAL, na qualidade de legítima 

representante da categoria dos docentes da UNESP, vimos a presença de V. Sª para NOTIFICÁ-LO quanto 

ao que segue. 

A presente entidade tomou conhecimento do seguinte teor de e-mail administrativo veiculado entre os 
docentes de Bauru: 

 

De: *Diretoria Técnica Administrativa/FC/UNESP/Bauru* dtad@fc.unesp.br 

Date: qua., 22 de abr. de 2020 às 09:38 

Subject: ESCLARECIMENTOS E MODELO ATESTADO FREQUENCIA ESDS_POSDOC 

Caros Chefes de Departamento, bom dia! 

Lembramos que Vossos Departamentos deverão enviar, até 27/04, (dtad@fc.unesp.br) 
a relação nominal de seus estagiários em docência e pós-doc com a especificação de 
quais deles deverão permanecer com seu vínculo com o Depto em virtude de estarem 
exercendo atividade didática virtual e, como consequência, continuar recebendo a bolsa 
mensal a que fazem juz e quais deverão ter ser contratos (termos de outorga) 
rescindidos, mesmo que posteriormente retornem com assinatura de novo termo. 

Para que possamos efetivar o pagamento, já a partir do mês de maio, será necessário o 
envio, pelo Departamento, de atestado de frequência, conforme modelo anexo.  

A título de esclarecimento, salientamos que como atividades didáticas virtuais podemos 
considerar atividades (aulas, seminários) virtuais online síncronas e/ou atividades (aulas, 
seminários) virtuais assíncronas. Cumpre destacar e esclarecer que, na hipótese da 
manutenção e do cumprimento do atual Termo de Outorga, ao final do mesmo não 
haverá repasse do custeio pela reitoria para continuidade da remuneração 
independente da quantidade de semanas ainda necessárias para a conclusão da 
disciplina ou das definições quanto ao Calendário Acadêmico da Faculdade de Ciências. 
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Deste modo, na hipótese da manutenção do atual Termo de Outorga e da não conclusão 
da respectiva disciplina (ou disciplinas) correspondente ao final do respectivo Termo de 
Outorga, o Departamento não contará com o custeio da reitoria para contratação 
emergencial de professores para atendimento da(s) referida(s) disciplina(s).  

Atenciosamente, 
 
*Ana Cristina Maia de Oliveira* 

Diretor Técnico Administrativo 

Faculdade de Ciências/UNESP/Bauru 

 

 Em parecer emitido pela Assessoria Jurídica da ADUNESP, valemo-nos de seus dizeres: 

 “Em que pesem os esclarecimentos prestados, o conteúdo do e-mail encaminhado aos chefes 
de departamento/Bauru destaca que apenas os estagiários em docência e Pós-Doc que estiverem 
exercendo atividade didática virtual deverão permanecer com seu vínculo com o Departamento, por 
conseguinte, recebendo a bolsa mensal. De outro modo, para aqueles que não aderirem ao exercício da 
atividade no modelo virtual, terão seus contratos (termos de outorga) rescindidos pela Unesp! 

 Sobre a matéria, esclareceu a Reitoria da Unesp em Ofício Circular 01/2020 – RUNESP, de 

16/03/2020, no tocante aos contratos temporários, tratando dos concursos de professores substitutos, 

conferencistas e bolsistas: 

 

 

 

 Em síntese, no caso de professores temporários (substitutos, conferencistas e bolsistas), disse a 
Reitoria no aludido Ofício: 

1 – se o candidato ainda não foi contratado, o será a partir da retomada do calendário escolar; 

2 – se o candidato já foi contratado, o contrato se encontra em vigência, podendo ser prorrogado, se 
necessário, em virtude do calendário escolar.    



 Assim, no que toca o problema dos contratos por tempo determinado, a Reitoria da UNESP 
apresentou a possibilidade, como alternativa, de prorrogação dos contratos aos conferencistas, bolsistas 
e substitutos. 

 Em ofício complementar do Vice Reitor tratando especificamente dos contratos dos professores 

conferencistas, assim explicitou: 

 

Senhor(a) Diretor(a) / Coordenador(a)  

Esclarecemos que a mesma sistemática para professores conferencistas, em relação aos 
professores substitutos, citada no Ofício Circular nº 01/2020-RUNESP, refere-se ao  processo de 
contratação. Ou seja, se ainda não foi efetivada a contratação do conferencista, o processo 
deverá ocorrer a partir da retomada do calendário escolar.  

Como é de conhecimento dos RHs, a contratação dos professores conferencistas deve respeitar 
o limite máximo de atuação de 89 (oitenta e nove) dias.  

Portanto, os conferencistas que já iniciaram as atividades devem continuar até o término do 
contrato, ficando a critério da instituição, como forma de melhor utilização da contratação, 
verificar a possibilidade do desenvolvimento de atividades à distância, pelo conferencista, 
durante o período de suspensão das aulas, e/ou planejamento de reposições na retomada das 
atividades.  

Pedimos a gentileza de divulgar a referida mensagem junto à área de Recursos Humanos de sua 
Unidade. 

 Permanecemos à disposição para novos eventuais esclarecimentos,  

Cordialmente,  

Prof. Dr. Sergio Roberto Nobre  

Vice-Reitor 

 

 Da leitura desse ofício complementar se depreende que, no caso dos contratos em andamento 
dos conferencistas, ficaria “a critério da instituição, como forma de melhor utilização da contratação, 
verificar a possibilidade do desenvolvimento de atividades à distância, pelo conferencista, durante o 
período de suspensão das aulas, e/ou planejamento de reposições na retomada das atividades”.  

 Em outras palavras, bem entendido ficou que caberá à instituição verificar junto ao conferencista 
durante a suspensão das aulas:  

1- a possibilidade de desenvolver a atividade à distância; e/ou  

2 – reposição das aulas quando da retomada das atividades.  

 Novamente aqui a posição da Reitoria quanto à viabilidade de ministrar ensino à distância ou a 
possibilidade de reposição de aulas, a critério da instituição, em respeito à autonomia universitária.  

 Contudo, a posição oficial do Executivo da UNESP não se coaduna com as ordens que os chefes 
administrativos têm emprestado ao teor desses comandos, em dissonância entre o discurso e a prática.   
  

 Vale dizer que, em nenhum momento a Reitoria se posicionou no sentido de que, em caso de 
não adesão ao modelo à distância, o contrato dos temporários deva ser rescindido, conforme imputa o 
primeiro e-mail aqui destacado. A não adesão ao modelo à distância não implica na rescisão do 



contrato, como forma de coagir o trabalhador à adesão daquele modelo de ensino, implica apenas na 
obrigatoriedade de reposição dessas aulas após a retomada das atividades.  

 E não poderia ser diferente, considerando a posição tomada pelo MEC, na sua portaria 343, de 
que o ensino à distância realizado nesse período de suspensão, em razão da pandemia COVID-19, é uma 
ALTERNATIVA, e não uma imposição.  

 O MEC autorizou as instituições de ensino integrantes do sistema federal, por meio da Portaria 

nº 343, de 17 de março de 2020, a substituição das aulas presenciais em andamento por aulas em meios 

digitais, enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19. 

 Segundo a Portaria, em seu artigo 1º, a autorização excepcional da substituição das disciplinas 

presenciais deve ser realizada nos limites estabelecidos pela legislação em vigor. Alternativamente, 

autorizou também a mesma Portaria, em seu artigo 2º, que as instituições de educação superior possam 

suspender as atividades acadêmicas presenciais pelo mesmo prazo, que deverão ser integralmente 

repostas para fins de cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas na legislação em vigor.  

PORTARIA Nº 343, DE 17 DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a 
situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19. 

(...) 

Art. 1º Autorizar, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, em 
andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação, nos limites 
estabelecidos pela legislação em vigor, por instituição de educação superior integrante do 
sistema federal de ensino, de que trata o art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017. 

§ 1º O período de autorização de que trata o caput será de até trinta dias, prorrogáveis, a 
depender de orientação do Ministério da Saúde e dos órgãos de saúde estaduais, municipais e 
distrital. 

§ 2º Será de responsabilidade das instituições  a definição das disciplinas que poderão ser 
substituídas, a disponibilização de ferramentas aos alunos que permitam o acompanhamento dos 
conteúdos ofertados bem como a realização de avaliações durante o período da autorização de 
que trata o caput. 

(...) 

Art. 2º Alternativamente à autorização de que trata o art. 1º, as instituições de educação superior 
poderão suspender as atividades acadêmicas presenciais pelo mesmo prazo. 

§ 1º As atividades acadêmicas suspensas deverão ser integralmente repostas para fins de 
cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidos na legislação em vigor. 

§ 2º As instituições poderão, ainda, alterar o calendário de férias, desde que cumpram os dias 
letivos e horas-aula estabelecidos na legislação em vigor. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 No caso em tela, dada a ausência de uma regulamentação específica, fica a questão, portanto, 

delegada à instituição de ensino adotar e instrumentalizar. Fazendo uso da autonomia universitária, por 

conseguinte, a UNESP editou a Portaria 122, de 27 de março de 2020, onde deixou clara a adoção da 

modalidade EaD apenas como uma alternativa, com nova redação dada pela Portaria 128, de 23 de abril 

de 2020: 



 

Dá nova redação à Portaria Unesp 122-2020, que definiu diretrizes para o desenvolvimento e a 
adaptação das disciplinas da Graduação para atividades não presenciais em virtude da pandemia 
do Coronavírus (Covid-19). 
O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO”, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso III do artigo 24 do Regimento Geral, e 
considerando: 
- a evolução da pandemia da Covid-19 no Brasil, e as ações de isolamento social e quarentena 
determinadas pelo Estado de São Paulo; 
- o comunicado CRUESP de 13-3-2020; 
- que no Estado de São Paulo, por meio do Decreto 64.920-2020, foi estendido o prazo da 
quarentena de que trata o Decreto 64.946-2020 até 10-5-2020; 
- que a necessidade de isolamento social com a suspensão das atividades acadêmicas presenciais 
nos cursos de Graduação oferecidos pela Unesp para conter a disseminação da Covid-19 e 
garantir o adequado funcionamento dos serviços de saúde ainda poderá ser prorrogada, a 
depender das indicações do Governo do Estado de São Paulo, o que poderá acarretar 
aprimoramento das diretrizes; 
- a Nota de Esclarecimento do Conselho Nacional de Educação, de 16-3-2020, que estabelece que, 
“no exercício de autonomia e responsabilidade na condução de seus projetos acadêmicos, 
respeitando-se os parâmetros e normas legais estabelecidas, com destaque para a previsão 
contida no artigo 2º da Portaria MEC 2.117, de 6-12-2019, as instituições de educação superior 
podem considerar a utilização da modalidade EaD como alternativa à organização pedagógica e 
curricular de seus cursos de graduação presenciais”; 
- a Deliberação CEE 177-2020, que autoriza a migração para atividades não presenciais no Ensino 
Superior, desde que preservada a carga horária mínima definida por diretrizes nacionais e 
estaduais; 
- a Resolução Unesp 73, de 16-10-2019, que fixa normas gerais para o Calendário Escolar dos 
Cursos de Graduação para o ano letivo de 2020; 
- que a Resolução Unesp 79, de 25-8-2005, que dispõe sobre a aplicação do regime de exercícios 
domiciliares aos alunos submetidos a tratamento excepcional e que operacionaliza, no contexto 
da Unesp, o Decreto Lei 1.044, de 21-10-1969, e a Lei Federal 6.202, de 17-4-1975, é aplicável, 
uma vez que a Covid-19 configura-se como uma doença contagiosa; 
- as diretrizes que vêm sendo traçadas pelo Comitê Unesp Covid-19, relativamente a medidas 
temporárias de prevenção de contágio da Covid-19 no Estado de São Paulo; 
- a edição da Medida Provisória 934-2020, que estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo 
da educação básica e do ensino superior decorrentes das medidas para enfrentamento da 
situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei 13.979, de 6-2-2020; 
- os termos dos Pareceres CEE 109-2020 e 110-2020; 
- que as diretrizes definidas para o desenvolvimento e a adaptação, em caráter excepcional, das 
disciplinas de Graduação para atividades não presenciais precisam ser mais bem explicitadas, 
expede a seguinte 
PORTARIA: 

Artigo 1º - Com a finalidade de atualizar informações, aperfeiçoar dispositivos e prevenir conflitos 
de interpretação, dá nova redação à Portaria Unesp 122, de 27-3-2020, que definiu diretrizes para 
o desenvolvimento e a adaptação das disciplinas da Graduação para atividades não presenciais 
em virtude da pandemia do Coronavírus (Covid-19), na seguinte conformidade: 
“Artigo 1º - Fica mantida a suspensão das atividades acadêmicas presenciais dos cursos de 
graduação oferecidos pela Unesp, enquanto perdurar a atual situação de excepcionalidade e até 
que seja possível sua retomada, a depender das indicações do Governo do Estado de São Paulo. 
Artigo 2º - A Resolução Unesp 73, de 16-10-2019, que fixou normas gerais para o calendário 
escolar dos cursos de graduação para o ano letivo de 2020 permanece vigente. 
§1º - Após o retorno às atividades presenciais, o calendário escolar dos cursos de graduação para 
o ano letivo de 2020 deverá ser reprogramado e aprovado pela Congregação ou pelo Conselho 
Diretor, levando-se em consideração para tanto as disciplinas que tiveram continuidade parcial 
ou total, as disciplinas que não puderam ter continuidade e a possibilidade de abreviação do 
número de dias letivos dos cursos de graduação, em caráter excepcional, sem alteração de carga 
horária, para o ano letivo de 2020, observado o Parecer CEE 110-2020. 



§2º - A reprogramação do calendário escolar para o ano letivo de 2020 deverá observar o 
princípio da garantia de padrão de qualidade em relação aos objetivos educacionais de ensino e 
de aprendizagem previstos nos planos de ensino de cada disciplina. 
Artigo 3º - As disciplinas deverão ter continuidade integral ou parcial com o emprego de 
estratégias de aprendizagem não presenciais, quando possível, o que inclui as avaliações, 
conforme a Resolução Unesp 79, de 25-8-2005. 
§1º - A continuidade integral ou parcial das disciplinas com o emprego de estratégias de 
aprendizagem não presenciais enquanto perdurar a situação de pandemia do Coronavírus (Covid-
19) deverá ser objeto de indicação pelo docente responsável, com observância da necessidade 
de registro e de documentação das atividades desenvolvidas, indicação que deverá ser orientada 
por critérios mínimos definidos pelo Conselho de Curso de Graduação e aprovados pela 
Congregação ou pelo Conselho Diretor. 
§2º - A indicação deverá levar em consideração, de modo documentado, a possibilidade de 
acompanhamento e de aproveitamento pelos discentes dos conteúdos ministrados e deverá ser 
validada pelo Conselho de Curso de Graduação. 
§3º - As estratégias não presenciais adotadas devem considerar a possibilidade de alunos que 
não tenham acesso à rede de Internet de seu local de isolamento social, devendo ser adotadas 
atividades adequadas para atender às necessidades específicas dos estudantes. 
§4º - As atividades desenvolvidas remotamente serão creditadas aos estudantes que cumprirem 
os critérios de avaliação definidos pelo docente responsável. 
§5º - O docente responsável pela disciplina terá a carga horária relativa à disciplina ministrada 
considerada normalmente na avaliação dos docentes, bem como no Planejamento e Avaliação 
Departamental. 
§6º - O conteúdo e a frequência das atividades desenvolvidas de forma não presencial deverão 
ser devidamente registrados no Sisgrad. 
Artigo 4º - O disposto nesta Portaria não altera os Projetos Político Pedagógicos dos Cursos, uma 
vez que corresponde a medidas emergenciais de enfrentamento da crise da Covid-19. 
Artigo 5º - Caso não seja possível dar continuidade a disciplinas, o docente responsável deverá 
apresentar justificativa ao Conselho de Curso e à Congregação ou ao Conselho Diretor da 
Unidade, da suspensão das correspondentes atividades, que, oportunamente, deverão ser 
repostas. 
Artigo 6º - Fica permitido, em caráter excepcional, o trancamento de matrícula em disciplina 
semestral e/ou anual fora do prazo, desde que o aluno permaneça matriculado em pelo menos 
três disciplinas, conforme dispõe o artigo 5º da Resolução Unesp 106-2012, de 7-8-2012, alterada 
pelas Resoluções Unesp 23-2013 e 75-2016, dispensando-se, nestes casos, o cumprimento do 
parágrafo 2º do artigo 6º da mesma Resolução. 
Artigo 7º - Fica permitida, em caráter excepcional, a suspensão de matrícula do aluno ingressante 
no primeiro semestre do curso. 
Parágrafo único - A excepcionalidade de que trata este artigo não será considerada para efeito 
da suspensão de matrícula disciplinada nos artigos 28 e 29 da Resolução Unesp 106, de 7-8-2012, 
alterada pelas Resoluções Unesp 23-2013 e 75-2016, devendo constar no registro de ocorrências 
do aluno como Suspensão - Covid-19. 
Artigo 8º - Fica permitida, em caráter excepcional, a realização da defesa de Trabalho de 
Conclusão de Curso à distância a critério dos Conselhos de Curso de Graduação. 
Artigo 9º - Os casos omissos serão tratados pela Pró-reitoria de Graduação, ouvida a respectiva 
Unidade.” 
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário. 
(Proc. 1351-1996 - Vol. 3 - RUNESP) 

 

  O entendimento da Reitoria mostra-se em compasso com a orientação do MEC.  

 Entretanto, reprisa-se, não é esse o entendimento que vem sendo praticado pela instituição.  

 Além do conteúdo do primeiro e-mail mencionado, também o e-mail abaixo transcrito, assinado 
pelo Presidente da CCD (Comissão de Contrato Docente), traz em si uma interpretação restritiva ao 
conteúdo dos ofícios da Reitoria, em posição contrária à orientação dada, de forma arbitrária e abusiva, 



portanto, ao alegar que o prazo de contrato dos conferencistas, por ser de no máximo de 89 dias 
consecutivos, *não poderá ser prorrogado* e *não ocorrerá renovação do contrato*. 

 Vejamos.  

De: *Laura Odette Dorta Jardim* acd@unesp.br 

Date: sex., 20 de mar. de 2020 às 11:44 

Subject: Concursos para Professores Substitutos, Conferencistas e Bolsistas 

Prezados Diretores Acadêmicos, bom dia! 

*Encaminhamos para conhecimento e, solicitamos que direcionem para os RHs e 
Departamentos.* 
 
Conforme consta no Ofício Circular 01/2020 - RUNESP e Complemento, em 
relação aos Concursos de Professores Substitutos, Conferencistas e Bolsistas, 
estes seguirão a mesma sistemática na efetivação das contratações, sendo: 
 
- “[...] candidato convocado e ainda não contratado: [...] [contratações] a partir da retomada do 
calendário escolar;” 

- contratações que já ocorreram: “[...] permanece em vigência o contrato, 
podendo ser prorrogado, se necessário, em virtude do calendário escolar.” 

Os Conferencistas deverão respeitar: 

- prazo de contrato “máximo” de 89 dias consecutivos, ou seja, o período *não 
poderá ser prorrogado* e *não ocorrerá renovação do contrato*; 

- contratos já iniciados – caberá à Instituição definir se utiliza: a modalidade EAD e/ou reposição 
das atividades, após retorno das aulas – não ultrapassando o prazo dos 89 dias consecutivos do 
início do contrato. 

Att. 
 
Prof. Dr. Marcelo Andrés Fossey 

Presidente da CCD 

 

 Entendemos que a adoção do ensino à distância, ainda que aplicado excepcionalmente, poderia 
ser indicada pela instituição considerando as situações:  

i) o docente não pode entender haver prejuízo pedagógico no programa que ministra; ii) a instituição 
deve prover os meios, instrumentos e ferramentas para essa realização; iii) o aluno precisa estar apto e 
confortável para anuir ou não com esse modelo, sob todas as perspectivas.  

 Sem essas condições, essa via não se revela apta, devendo então ser adotada a reposição das 
atividades, via absolutamente possível considerando a decisão do MEC da possibilidade de alterar o 
calendário. 

 Sendo assim, o docente não pode ser ameaçado na sua relação de trabalho caso entenda que 
esse modelo virtual não é adequado, seja do ponto de vista didático, pedagógico daquela disciplina, quer 
seja do ponto de vista da vulnerabilidade do aluno e de acesso aos instrumentos e ferramentas 
eletrônicas. 

 Da mesma forma, a Universidade não pode também coagir o aluno a aceitar o ensino a distância 
de forma arbitrária, impondo-lhe ferramentas que não tem acesso, dada a vulnerabilidade social de 
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parte de seu corpo discente, ou fazendo com que o mesmo coloque sob risco a si mesmo e à saúde 
pública, para se deslocar até ambiente em que possa ter acesso adequado aos instrumentos virtuais 
necessários, sob pena de cometimento de ilícito penal aos administradores.  

 Tais atos atentatórios à saúde pública afrontam os princípios da Administração de prezar pelo 
interesse público, razoabilidade e finalidade. 

No estado de São Paulo o estado de emergência, com a determinação de isolamento social, está 

em vigor desde 16 de março, sendo o deslocamento restrito aos afazeres essenciais – dentre os quais a 

educação de ensino superior, conforme os decretos estaduais editados pelo Governo do Estado, não 

está incluída.  

Especificamente, o art. 64.881/2020, em seu art. 4o, recomenda que “a circulação de pessoas no 

âmbito do Estado de São Paulo se limite às necessidades imediatas de alimentação, cuidados de saúde e 

exercício de atividades essenciais”.  

 Assim, pode-se considerar a situação como de improbidade, nos termos do art. 11 da 8.429/92, 
e, portanto, ser passível de pagamento de multa civil e perda da função pública. Veja-se o que dispõe o 
referido artigo:  

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 

administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 

imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: I - praticar ato 

visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de 

competência; 

Ademais, merece atenção que o Código Penal prevê, em seu art. 268, que “infringir determinação 

do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa” é ilícito e 

acarreta em pena de detenção, de um mês a um ano, e multa. Por sua vez, o art. 28 da Lei de Introdução 

às Normas do Direito Brasileiro, dispõe sobre a responsabilidade pessoal do agente público por suas 

decisões ou opiniões técnicas.  

Destarte, é passível a responsabilização pessoal de agente público que emita ato que oriente a 

infração das medidas de contenção do coronavírus.  

 De se espantar que numa situação em que os trabalhadores não tenham como exercer sua 
autonomia de vontade, afastando-se das suas atividades presenciais, por força de decreto de 
calamidade pública decretado, sejam penalizados com a rescisão do contrato de trabalho, tendo em 
vista a imposição do isolamento social, haja vista a plena justificativa de força maior a viabilizar a 
prorrogação desse contrato de trabalho.  

 Assim, considerando a inexistência de obrigatoriedade legal que determine e imponha a troca de 

uma modalidade por outra, ainda que sob condições excepcionais, dadas as diferenças qualitativas de 

oferta da prestação de serviços, é prática abusiva da instituição condicionar a relação de trabalho à 

adoção do modelo à distância, ainda que o contrato seja sob tempo determinado.  

 Em que pese a excepcionalidade do momento, e sua imprevisibilidade, há de se ponderar pelo 

bom senso, princípio máximo que devem reger as relações jurídicas, assim como as relações humanas 

em geral, e, no tocante à juridicidade, tem o dever a Administração Pública de agir segundo o princípio 

da razoabilidade.  

 Os docentes com contrato temporário que tiverem seus contratos rescindidos pela não adoção 

do ensino à distância, certamente poderão recorrer à justiça comum para ter reconhecido a suspensão 



de seus contratos nesse período, e a indenização pela rescisão unilateral no momento de maior 

vulnerabilidade social”. 

  Diante de tais fatos, no intuito de preservação dos direitos dos trabalhadores temporários aqui 

mencionados, é a presente NOTIFICAÇÃO para que a UNESP, no prazo de setenta e duas (72) horas, 

contados a partir do recebimento desta, esclareça e determine a interpretação uniforme do Ofício 

RUNESP 01/2020 e ofício complementar, no sentido de construir consonância entre a normatização e as 

práticas administrativas, mantendo-se o contrato vigente dos mencionados trabalhadores, em especial 

diante da maior situação de vulnerabilidade social existente, para prevalecer o entendimento de que a 

relação de trabalho do docente já contratado temporariamente que não puder aderir ao modelo à 

distância durante a suspensão das aulas, deverá repor as mesmas quando da retomada das atividades 

presenciais, mediante a possibilidade de prorrogação dos contratos. 

  

Cordialmente,  

 

 

 

João da Costa Chaves Júnior 

Presidente da Adunesp - Seção Sindical do Andes-SN 

 

 

 

 


