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O que se opõe ao descuido e ao
descaso é o cuidado. Cuidar é mais
que um ato; é uma atitude.
Portanto, abrange mais que um
momento de atenção. Representa
uma atitude de ocupação,
preocupação, de responsabilização
e de envolvimento afetivo
com o outro.
Leonardo Boff
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D

Durante o período da
pandemia, as pesquisadoras
mães, especialmente de
crianças com até 12 anos,
e pessoas negras têm sido as
mais impactadas com
redução significativa na
capacidade de desenvolver
suas atividades acadêmicas.
A necessidade do
fechamento de creches
e escolas e o
comprometimento da rede
de apoio tiveram como
consequência um aumento
das tarefas domésticas
e de cuidados com
os filhos
e idosos que,
historicamente, são
tarefas pelas quais as
mulheres são as
principais responsáveis.
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A

A sobrecarga de trabalho,
gerada por esta situação
pode ocasionar
consequências sem
precedentes à saúde física
e mental destas mulheres
e demais pessoas
responsáveis pelo
cuidado direto de seus familiares.
Necessitamos, portanto, de ações
efetivas para diminuir o
agravamento na disparidade de
gênero durante
e após este cenário pandêmico.
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O

O Grupo de Trabalho de
Parentalidade e Equidade
de gênero preparou este guia
visando o bem-estar de todas essas
pessoas nesse período de pandemia
provocado pelo coronavírus. Assim,
algumas sugestões estão
elencadas abaixo:

P
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Pessoas cuidadoras:
Servidores da UFRJ, Docentes
e Técnico-Administrativos
em Educação, e Discentes,
especialmente mulheres, que
possuam filho, filha ou
guarda de menor, com idade
inferior ou igual a 12 anos.
Pessoas diretamente
responsáveis pelos cuidados
a pessoas idosas ou com
deficiência ou transtorno
mental e que estejam sem
rede de apoio, tais como
escolas ou creches,
prestadores de serviços, por
motivos relacionados à
pandemia.
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Para Docentes
Às Instâncias
Acadêmicas,
referentes ao
Ensino Básico, à
Graduação e à
Pós-graduação
ŸD i a n t e d a
anuência expressa de todas as pessoas
envolvidas do corpo Discente e Docente,
flexibilizar o horário de oferta de
disciplina e/ou atividades síncronas.
Ÿ De forma a garantir o bem-estar de
todas as pessoas e o bom funcionamento
dos cursos, sugerimos que as disciplinas,
quando necessário, sejam compartilhadas
por, no mínimo, dois docentes. Além disso,
quando necessário,uma mesma disciplina
poderá ser dividida entre docentes de
diferentes campi.
Ÿ Nesses tempos de pandemia, contamos
com a sensibilização das Comissões de
avaliação de progressão e promoção de
Docentes, especialmente, de docentes
cuidadoras.

Guia de boas práticas de apoio à parentalidade e às pessoas cuidadoras em atividade na UFRJ

Para Técnico-Administrativos
Ÿ Considerando a natureza do trabalho,
sugerimos a autorização de horários alternativos para as atividades, flexibilizando
assim a carga horária
das pessoas cuidadoras
do quadro TécnicoAdministrativo.
Ÿ Visando o bom funcionamento do setor e
condições salutares de
trabalho, sugerimos a
colaboração entre pessoas do quadro
Técnico-Administrativo que atuam no
mesmo setor ou até
mesmo em outras Unidades
da UFRJ.
Ÿ A sensibilidade da Chefia Imediata é fundamental, em tempos de pandemia, para a
Avaliação de Desempenho das pessoas cuidadoras que formam parte do quadro
Técnico-Administrativo em Educação.
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Para Estudantes
Ÿ Sugerimos a possibilidade de que as atividades de avaliação síncronas para Discentes da
Graduação e da Pós-graduação possam ser
ofertadas de forma assíncrona ou em horário
agendado.
Ÿ Visando a permanência das pessoas do corpo
discente na UFRJ, em particular das pessoas cuidadoras, sugerimos autorizar a inscrição em disciplinas de Graduação em turnos distintos do
ingresso.
Ÿ Considerando as possíveis adversidades enfrentadas pelas pessoas
cuidadoras do corpo discente, sugerimos a extensão de prazos para a realização de trabalhos, avaliações e
Trabalho de Conclusão de Curso.
Ÿ Estimulamos o acolhimento dos Programas
de Pós-Graduação à prorrogação do prazo de bolsas de agências de fomento, em consonância
com a Portaria nº 55 CAPES, de 29 de abril de
2020, e do comunicado da FAPERJ emitido em 03
de julho de 2020.
Ÿ Diante do enfrentamento de situações complexas, é importante considerar a prorrogação
dos prazos de defesas de dissertações e teses, de
discentes bolsistas e não bolsistas, na condição
de pessoas cuidadoras.
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Penso que o sentimento de
comunidade cria a sensação de um
compromisso partilhado e de um
bem comum que nos une.
bell hooks
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