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Circular nº 217/2020 

 

Brasília (DF),  06 de Julho de 2020 

 

 

Às seções sindicais, secretarias regionais e à(o)s diretore(a)s do ANDES-SN 

 

 

 

  Companheiro(a)s, 

 

 

  Encaminhamos o relatório da reunião conjunta dos Setores das IFES e 

das  IEES/IMES realizada on-line, no dia 02 de julho do corrente ano.   

  Sem mais para o momento, renovamos nossas cordiais saudações 

sindicais e universitárias. 

 

 

Prof.ª Eblin farage 

Secretária-Geral 
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RELATÓRIO DA REUNIÃO CONJUNTA DOS  SETORES DAS IFES E E DAS 

IEES/IMES 

 

Atividade: Reunião Conjunta dos Setores das IEES/IMES e IFES, ocorrida 

virtualmente. 

Data: 02 de julho de 2020 (quinta feira); 

Horária: 9h às 18h, com intervalo para almoço. 

Almoço – 12h30 mim às 14h 

 

PRESENTES; 

Diretore(a)s presentes: Adriana Dalagassa, Antônio Gonçalves, Eblin Farage, , 

Caroline Lima, Emerson Monte, Guinter Tlaija, Katia Vallina, Luis Blume, Maurício 

Silva e Roseli Rocha. 

 

Seções sindicais presentes (ANEXO I) 

 

 

A reunião teve início com o professor Antonio dando as boas vindas a todos(as) 

os (as) participantes. Justificou a realização da reunião on-line, forma não prevista no 

estatuto do Sindicato Nacional, mas que, neste momento de pandemia e isolamento 

social, era a única forma de garantir um diálogo mais próximo das seções sindicais. 

Explicitou ainda, que como essa não é uma forma que guarda respaldo estatutário legal 

e como a modalidade on-line exige uma outra dinâmica organizacional, foi necessário  

estabelecer algumas regras para o funcionamento do dia de trabalho virtual, conforme 

segue abaixo: 

 Cada seção sindical só pode designar um representante para a reunião; 

 Os informes das seções sindicais foram solicitados com antecedência para que 

pudessem ser socializados previamente e assim agilizar o processo da reunião.  
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 No ponto de conjuntura será aberta para apenas uma inscrição de cada 

participante, não sendo permitida a reinscrição. Cada inscrição terá o tempo de 

5 minutos; 

 As propostas para serem aprovadas na reunião devem ser de consenso, não 

sendo realizada nenhum tipo de votação; 

 As propostas de encaminhamentos devem ser enviadas por escrito, através do 

chat e e-mail da reunião para a mesa coordenadora. 

  Foi solicitado que ao entrar cada participante informasse no chat o nome 

completo e seção sindical para felicitlitar a identificação e construção da lista de 

presença. 

Em seguida foi passada a condução ao Prof. Guinter, ao cumprimentar fez a 

apresentação da mesa coordenadora. 

 

Seguindo após a apresentação teve início o primeiro ponto de pauta, conforme 

segue abaixo. 

 

Pauta: 

1. Informes Nacionais; 

2. Conjuntura; 

3. EaD e Trabalho Remoto; 

4. Lei nº 14.010/2020 e as Assembleias On-line; 

5. Outros assuntos. 

 

1. Informes Nacionais: 

1.1 Fórum Sindical, Popular e de Juventudes: Houve plenária no último dia 27 de 

junho com participação de aproximadamente 300 pessoas de todos os estados, exceto 

Rondônia. Foi construída uma Carta do Fórum: LUTAR PARA DERROTAR 

BOLSONARO-MOURÃO, ENRAIZAR O FÓRUM NOS ESTADOS E 

REORGANIZAR A NOSSA CLASSE (Anexa) e o calendário de ações unitárias: 
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Dia 28 de junho  - Stop Bolsonaro - atos e protestos em várias cidades do mundo; 

Dia 01/07 - 1ª Greve Nacional dos entregadores de APPs; 

Dia 10 de julho - Dia Nacional de Mobilização Fora Bolsonaro, realizando ações de 

redes, ações simbólicas e panelaço; 

Dia 11 de julho - Plenária Nacional Popular pelo Fora Bolsonaro envolvendo as 

centrais, frentes e movimentos sociais; 

Dia 12 de julho - Apoiar as novas manifestações de rua em defesa da democracia e pelo 

Fora Bolsonaro. 

Todo apoio e nossa solidariedade ativa: 

 

1.2 CSP-Conlutas 

Entidades, movimentos, organizações da sociedade civil, partidos políticos decidiram 

por lançar uma ampla campanha nacional: a jornada pelo “Fora Bolsonaro; 

Impeachment já”, que aponta um dia nacional de lutas, para o próximo dia 10, uma 

plenária popular no dia 11 e indica o apoio às manifestações de rua previstas para o dia 

12 de julho. A CSP-Conlutas participa dessa frente ampla. A Central participará das 

iniciativas virtuais, assim como nas presenciais, garantindo o uso de máscaras e álcool 

em gel e o distanciamento necessário. 

Simultaneamente à campanha nacional, a Central manterá as bandeiras que vêm 

atuando nesse período da pandemia: “Em defesa da vida: Quarentena geral com garantia 

de emprego e renda digna para todos/todas. Fora Bolsonaro e Mourão, já”. 

 

1.3 Fonasefe: 

O FONASEFE tem se reunido semanalmente para discutir a conjuntura e pensar ações 

para o conjunto do funcionalismo público. De forma articulada as entidades estão 

fazendo pressão no SIGEP e Ministério da Economia sobre a inclusão da possibilidade 

de cancelamento da consignação direto no sistema SIGEP, por conta disso o Ministro da 

Economia agendou uma reunião com as entidades no dia 30 de julho, ainda sem horário 
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marcado. Está organizando um seminário virtual para os dias 16 e 17 de julho e tão logo 

tenhamos definição da estrutura informaremos às seções sindicais. 

 

1.4 8º CONAD Extraordinário: 

Conforme deliberado pela Diretoria Nacional do ANDES-SN e ratificado na última 

reunião conjunta dos setores, foi convocado o 8º CONAD extraordinário para os dias 30 

e 31 de julho de forma virtual. Conforme conversado o CONAD será tratado na 

excepcionalidade do momento e da forma virtual, por isso será enxuto e com algumas 

regras diferenciadas dos eventos presenciais. A organização do CONAD considera os 

elementos do estatuto do ANDES-SN e se baseia na possibilidade de realização de 

assembleias on-line, conforme previsto pela lei 1.4010. As contribuições para o caderno 

de textos devem ser enviadas para a secretaria nacional do ANDES-SN até o dia 15 de 

julho e a inscrição do(a)s delegado(a)s e observadore(a)s deve ser realizada até 27 de 

julho, também pelo e-mail da secretaria do ANDES-SN. 

 

2. ANÁLISE DA CONJUNTURA 

A pauta de conjuntura foi aberta pelo Presidente do ANDES-SN, Antonio Gonçalves, 

que enfatizou alguns aspectos, a saber: 

1. Mudança na conjuntura desde a última análise que foi feita na reunião ordinária 

conjunta dos Setores: a tensão que caracterizava a disputa intraburguesa parece 

arrefecer e o governo Bolsonaro dá sinais de que está numa fase defensiva, a partir 

do avanço do inquérito das “Fake News”, da prisão do Queiróz e da queda de 

Trump nas pesquisas eleitorais em decorrência da pandemia e dos atos antirracistas 

nos EUA, que se intensificaram após o assassinato de George Floyd por policiais 

brancos; 

2. Acordos com o “Centrão” na busca de uma base de apoio no Congresso 

Nacional, que inclui cargos no governo, incluindo o MEC; 

3. O Brasil já está em recessão econômica (FGV) e a situação da classe 

trabalhadora tende a piorar, com aumento do desemprego, da informalidade e da 
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pauperização (a extrema-pobreza, sobreviver com até $ 1,90/dia, que atinge 6,7%, 

poderá aumentar 60%); 

4. O auxílio emergencial e o “Renda Brasil” com possíveis impactos na 

popularidade do presidente, que mantém percentual de apoio em torno de 30%; 

5. O avanço da pandemia no Brasil: 

a. A contaminação é ascendente, com avanço da COVID-19 para os estados do 

Centro-oeste e sul do país e para as cidades do interior do país, com 

perspectiva ainda no aumento do número de óbitos. Segundo a OMS o Brasil 

atingirá o pico da pandemia no mês de agosto; 

b. Continuamos sem ministro da saúde em plena pandemia; 

c. Flexibilização do isolamento social no Norte e Nordeste e as incertezas 

sobre novos picos da doença. 

6. O funcionamento das IES 

a. Ações do MEC para avançar com aulas remotas (acesso à internet) e 

presenciais (protocolo); 

b. Muitas seções sindicais não responderam, estamos fazendo esse 

levantamento, porque os dados no MEC não são confiáveis. Por exemplo, 69 

Universidades federais, - 54 com atividades suspensas, - 10 com atividades 

remotas,- 5 atividades parciais, 41 Institutos federais e CEFET,- 31 com 

atividades suspensas, - 10 com atividades remotas. 

7. A organização da classe trabalhadora 

a. Ocupação das ruas por atos antifascistas e antirracistas, retirando o 

protagonismo dos bolsonaristas; 

b. Houve avanço nas ações unitárias em torno do impeachment de 

Bolsonaro, com a jornada de 10 a 12 de julho; 

c. Desafio de manter a mobilização e de construir mais ações unitárias. 

Em seguida o debate foi realizado pelos/as representantes das seções sindicais. 

Em muitas falas foi salientada a concordância com a fala de abertura deste ponto. Foram 

apontados alguns aspectos: Que “breque do(a)s trabalhadore(a)s de aplicativo” mostrou 
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que o caminho de ocupar as ruas ainda é o que traz uma visibilidade; o(a)s 

trabalhadore(a)s de aplicativo já estão nas ruas, então a consigna “fique em casa” não 

tem um sentido para eles; por isso, as manifestações de ontem nas principais capitais 

refletem como a classe trabalhadora mais pauperizada está vulnerável na Pandemia; 

Salientada a articulação do governo Bolsonaro com o “centrão" para poder manter-se no 

poder; as recentes derrotas do governo, como a CPI das Fake News, a pressão aos filhos 

do presidente, isso abalou o moral do governo; 

Que os protestos nos USA contra o racismo soma-se aos mais de 50 milhões de 

americanos que estão solicitando o seguro-desemprego; a recessão mundial já traz 

consequências; ontem realizaram assembleia on-line para a aprovação da prorrogação 

do mandato por até 90 dias;  

Foi relembrada que na última reunião presencial dos setores, foi aprovada a construção 

de uma greve geral da educação, e o isolamento social nos colocou em defensiva; desde 

o processo de redemocratização, a extrema direita não tinha conseguido se apresentar 

como opção política; estamos num momento que um nicho neoliberal se consolidou 

como força política, e frações da burguesia aceitam o governo Bolsonaro como o menos 

pior; a pressão para o retorno às atividades está crescendo, apesar de toda crise sanitária; 

Mais um aspecto enfatizado foi que os atos ANTIFA recolocaram a esquerda nas ruas; 

no RJ temos a denúncia da compra superfaturada dos respiradores; 

Que a conjuntura de isolamento político de Bolsonaro fez com que ocorresse um 

acordo entre as frações da burguesia para continuar aprovando os ataques à classe 

trabalhadora; no caso específico do(a)s servidore(a)s público(a)s e em especial do 

ensino superior, temos dificuldade em perceber as contradições entre a manutenção do 

isolamento social e as pressões do capital para o retorno das atividades econômicas, 

com o afrouxamento do isolamento social e o retorno das aulas presenciais; 

Que é muito importante, para acessar a população, a utilização do rádio como 

forma de comunicação; que outros movimentos sociais estão criando programas de 

rádio para servir de comunicação direta com a população; 
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Também foi acrescentado que é preciso pensar como articular as diversas frentes 

políticas para construir uma resistência ao avanço da ultradireita; a agenda de reformas 

vai prosseguir, apesar de algumas propostas estarem paralisadas com a crise do governo 

federal; 

Outro aspecto abordado foi que governo estadual e municipal estão desocupando 

comunidades quilombola dos calungas; a Assembleia Legislativa do TO está aprovando 

privatizações de empresa de água e abastecimento e até hospitais; votou também a 

redução das mensalidades das escolas particulares, chegando a 40%; o(a)s 

professore(a)s, com receio da perda do emprego, fizeram atos para o retorno às aulas; as 

escolas estaduais já estão funcionando de forma remota, e o estado também já 

apresentou plano de retorno das aulas presenciais para agosto; 

Alguns representantes informaram sobre a prorrogação dos mandatos das 

diretorias das Seções sindicais, bem como sobre as eleições para reitor/a.  

3. EAD e Trabalho Remoto 

Este ponto de pauta foi aberto pela secretária geral do ANDES-SN, Prof.ª Eblin, 

que expôs alguns aspectos sobre o tema. Que a diretoria do ANDES-SN tem 

diferenciado EAD e ensino remoto; as propostas de ensino remoto não podem ser 

consideradas com educação à distância; nós docentes já estamos em trabalho remoto, 

com reuniões e pesquisa; é preciso ainda indicar o caráter excludente da adoção de aulas 

remotas; o MEC indicou em entrevista ontem que haverá possibilidade de retorno de 

aulas em sistema híbrido; as IES em sua maioria sequer fizeram levantamentos, e 

quando isso foi realizado, o percentual não atinge a maioria do(a)s estudantes; porém, as 

IES estão tomando como universo de estudantes o total de questionários respondidos e 

não o total do universo do(a)s estudantes e da comunidade acadêmica; o que 

percebemos é uma pressão cada vez maior das IES para a imposição de ensino remoto; 

a diretoria entende que é preciso levar em consideração 3 elementos importantes; 1) as 

seções sindicais devem realizar formas de consulta à categoria sobre esse tema; 2) 

enquanto sindicato, não podemos defender nenhuma forma de ensino que não seja 

excludente, e até o momento, não há possibilidade de atingir 100 % do universo do(a)s 
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estudantes, por exemplo, as comunidades indígenas, o(a)s estudantes com deficiência, 

as comunidades periféricas; 3) temos que começar a pensar o retorno da IES, quando os 

órgãos de saúde indicarem o momento de retorno, ainda que parcial; esse debate é 

importante para pensarmos a estruturação das IES, pois enquanto não houver vacina, 

não é possível um retorno às IES nas mesmas condições anteriores, com salas de aula 

com mais de 50 aluno(a)s, aulas em contêineres, ausência de bebedouros e lavatórios, 

álcool em gel; por isso, é preciso indicar que não é possível nenhum retorno presencial 

neste momento. 

Os/as representantes das seções Sindicais apontaram que alguns Conselhos estão 

deliberando sobre atividades remotas de ensino; uns tem realizado rodas de conversa 

virtual para tratar dessas questões, que é importante frisar que a utilização de 

equipamentos individuais traz uma nova forma de exploração do trabalho docente; 

algumas seções sindicais conseguiram participar das reuniões de seus conselhos para 

tratar e discutir sobre atividades por ensino remoto. Alguns outros pontos foram 

enfatizados, tais como: solicitação às reitorias de orçamentos para a realização das 

atividades remotas, reuniões de departamentos para realizar um diagnóstico sobre 

estudantes, docentes, condições para oferta de ensino remoto. Também foram apontados 

aspectos das instituições que não suspenderam o calendário, que estão realizando 

atividades acadêmicas, e que muitos/muitas estudantes não estão conseguindo 

participar, demonstrando o caráter excludente dessas atividades. 

 

4. Lei nº 14.010/2020 e as Assembleias On-line 

Neste ponto foi colocada a preocupação com as assembleias on-line, que não consta 

no estatuto do ANDES-SN, mas há respaldo de Assembleia Geral on-line, previsto na 

Lei nº 14010/20 vigente até 30 de outubro de 2020. Pois apesar da posição politica do 

Sindicato Nacional contrária a essa prática, neste momento da pandemia deve ser usado 

esse recurso em casos de extrema necessidade, reforçando inclusive o diálogo com a 

categoria. 
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Encaminhamentos: 

1. Considerando as limitações impostas pela pandemia, bem como o conteúdo da Lei 

14.010/2020, que as seções sindicais fortaleçam o diálogo com as bases, realizando 

assembleias e/ou plenárias virtuais, a fim de construir estratégias de atuação diante 

da implantação de atividades de ensino remoto; 

2. Que as seções sindicais construam estratégias para intervir politicamente no processo 

de implementação do ensino remoto, em defesa de garantias de estrutura para 

combater a exclusão de discentes e a sobrecarga de trabalho docente, nas instituições 

nas quais a política esteja em andamento; 

3. Que as seções sindicais fomentem no seio das instituições o debate sobre as 

condições sanitárias e estruturais necessárias para o retorno de atividades presenciais, 

primando pela garantia ao direito à saúde de docentes, discentes, técnico(a)s e 

trabalhadore(a)s terceirizado(a)s, nas instituições onde isso for sinalizado, 

defendendo o isolamento social até o momento em que as organizações de saúde 

sinalizarem a possibilidade de retorno; 

4. Construção de uma Campanha Nacional onde fique explicitada as contradições do 

ensino remoto, preferencialmente em articulação com a UNE, ANPG, FASUBRA e 

SINASEFE; 

5. Seguir denunciando a forma antidemocrática com que têm sido conduzidas as 

decisões, sem anuência dos Conselhos Universitários, atribuindo à(o)s servidore(a)s 

à responsabilidade exclusiva pelas condições de trabalho remoto; 

6. Em defesa da educação presencial explicitando a insuficiência das ferramentas 

tecnológicas (acesso dado não é acesso garantido; acesso com um celular não é 

suficiente; acesso aos “vulneráveis” das universidades não é o bastante), a suposta 

inclusão digital e denunciar o caráter excludente do ensino remoto, explorando seus 

aspectos políticos (para além das questões mercadológicas) e pedagógicos 

(implicações didáticas dessa modalidade, perda da relação professor-aluno, 

desqualificação da função docente, culpabilização dos que não podem participar. 
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Diante do avanço do Ensino Remoto Emergencial (ERE) e considerando que há 

muita diferença entre as IES, propomos: 

a) Atuar na defesa do projeto estratégico de educação presencial e no caso da 

implantação do ERE explicitar as contradições e as consequências para a 

precarização da qualidade do ensino e do trabalho docente; 

b) Lutar pela garantia e se empenhar para viabilizar a materialidade dos princípios 

na forma que segue, caso seja implementado o ERE. 

b.1- Lutar para garantir a democracia na construção das proposições das 

Instituições; 

b.2- Respeitar e assegurar a liberdade de ensinar e aprender, em tempos de controle 

ideológico; 

b.3- Construir protocolo pedagógico que prime pelas condições adequadas de 

trabalho, acesso universal e o padrão de qualidade do ensino; 

b.4- Definir ações que superem as desigualdades no acesso, que tem que ser 

universal, ao se construir como alternativa de ensino nesse momento 

emergencial; 

b.5- Realizar ações para a construção de uma plataforma com software 

 livre, própria, ação que poderia ter acontecido com universidades públicas das 

regiões e do país, e mesmo com a urgência, esta deve ser uma tarefa que 

devemos nos empenhar, visto o cenário que se apresenta para o futuro; 

b.6- As IES desenvolverem ações abertas de divulgação de conhecimento para a 

comunidade interna e externa, com atividades em diferentes áreas de 

conhecimento; 

b.7- Transitoriedade do processo, neste momento emergencial. 

7. Sugerir ao pleno do GTPE que a partir das respostas das seções sindicais às circulares 

que solicitam informações sobre o ensino remoto elabore um mapa da situação 

nacional sobre o tema. 
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 ANEXO I   

PRESENTES   

MANHÃ 

Alexandre J. Medeiros do Nascimento (ADUFPI), Alessandra Carrijo 

(ADUNIOESTE), Ana Lucia Gomes (ADUA), Ana Carolina Galvão (ADUFES), 

Andre Mayer (ADUFOP), Andre Rosa Martins (SINDOIF), Anielli Lemes 

(ADUFVJM), Arturo Santana (ADUSC), Armando Tafner (UFMT), Beatriz 

Tupinamba (ADUFS), Bruno José Oliveira (ADUNIRIO), Celeste Pereira 

(ADUFPEL), Cesar Andre Luiz Beras (SESUNIPAMPA), David Teixeira (APUR), 

Edilton Barcellos (ASPUV), Elisabete Burigo (UFRGS) , Felipe Rosa ( ADUFRJ ), 

Fernando José de Paula Cunha (ADUFPB), Flavia Araújo (ADUNEB), Frederico Irias 

(ASDUERJ), Gilberto Correia (APUG), Guilherme Câmara (UFRGS), Jaqueline de 

Gramont (ADUFSJ), João Carlos Gilli Martins(SEDUFSM), Laurinete Silva 

(SINDUERR), Leni Hack (ADUNEMAT), Lino Trevisan (SINDUTFPR), Luiz 

Avelino (ADUFU), Luis Antonio Pasquetti (ADUNB), Manuela Cordeiro (SESDUF-

RR), Marcia Umpiere (APROFURG), Marina Barbosa (APESJF), Marina Cordeiro 

(ADUR), Mauriene de Freitas (ADUEPB), Neila Nunes de Souza (SESDUFT), Nilson 

Cardoso (SINDUECE), Nina Tedesco (ADUFF), Paulo Cesar Centoducatte 

(ADUNICAMP), Paulo Henrique Costa Mattos (APUG), Reinalda Souza Oliveira 

(ADUFS-BA), Ricardo Coelho de Barros (ADUFAL), Reginaldo França Jr 

(ADUFCG),Rejane Candado (ADUFMS),Rosangela Assunção (ADCESPI), Sérgio 

Barroso (ADUSB), Suzana Zatti (SINDCEFET-MG), Tarcisio Augusto 

(ADUFERPE),Thiago Arruda Queiroz Lima (ADUFERSA), Wesley Helker F. Silva 

(ADUNIMONTES), Zairavaleska Fonseca (SINDUEPA). 

 

TARDE 

Alexandre J. Medeiros do Nascimento (ADUFPI), Alessandra Carrijo 

(ADUNIOESTE), Ana Lucia Gomes (ADUA), Ana Carolina Galvão (ADUFES), 

Andre Mayer (ADUFOP), Anielli Lemes (ADUFVJM), Arturo Santana (ADUSC) , 
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Armando Tafner (UFMT), Beatriz Tupinamba (ADUFS), Bruno José Oliveira 

(ADUNIRIO), Celeste Pereira (ADUFPEL), Cesar Andre Luiz Beras 

(SESUNIPAMPA), David Teixeira (APUR), Edilton Barcellos (ASPUV), Erica 

Suruagy( ADUFERPE), Fernando José de Paula Cunha (ADUFPB), Flavia Araújo 

(ADUNEB), Frederico Irias (ASDUERJ), Gilberto Correia (APUG), Guilherme 

Câmara (UFRGS), Julio Quevedo (SEDUFSM), Laurinete Silva (SINDUERR), Leni 

Hack (ADUNEMAT), Lino Trevisan (SINDUTFPR), Luiz Avelino (ADUFU), Luis 

Antonio Pasquetti (ADUNB), Manuela Cordeiro (SESDUF-RR), Manuela Finokiet 

(SINDOIF),Marcelo Fernandes (ADUR),Marcia Umpiere (APROFURG), Marcos 

Edson Filho(ADUFSJ), Marina Barbosa (APESJF), Mauriene de Freitas (ADUEPB), 

Neila Nunes de Souza (SESDUFT), Nilson Cardoso (SINDUECE), Nina Tedesco 

(ADUFF), Paulo Cesar Centoducatte (ADUNICAMP), Paulo Henrique Costa Mattos 

(APUG), Renato Fonseca (ADOPEAD), Reinalda Souza Oliveira (ADUFS-BA), 

Ricardo Coelho de Barros (ADUFAL), Reginaldo França Jr (ADUFCG), Rejane 

Candado (ADUFMS), Ricardo Nobrega (ADUENF ), Rosangela Assunção 

(ADCESPI), Sérgio Barroso (ADUSB), Suzana Zatti (SINDCEFET-MG), Tarcisio 

Augusto (ADUFERPE),Thiago Arruda Queiroz Lima (ADUFERSA), Wesley Helker 

F. Silva (ADUNIMONTES), Zairavaleska Fonseca (SINDUEPA). 
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ANEXO II 

 

INFORMES DAS SEÇÕES SINDICAIS  

 

INFORMES SEÇÕES SINDICAIS 
REUNIÃO DOS SETORES DAS IFES E IEES/IMES 

 

 

 

ADUFVJM 

Informe prestado por: Diretoria da ADUFVJM 

 

Em Diamantina, seguimos resistente à um reitor que não teve nem 6% 

dos votos, alinhado ao governo federal, assinando cartas em apoio ao ex-ministro  

Weintraub.  Os pró-reitores são trocados quase que mensalmente, e muitas ações são 

feitas a revelia da comunidade. O reitor Janir tenta impor, nesse tempo de pandemia, 

obrigatoriedade de servidores cumprirem presencialmente turnos de 4 horas presenciais, 

em sistema de rodizio, em nome de proteger o patrimônio e estar de plantão para a 

população. Além disso, trabalha para suspender todas nossas progressões. No entanto, o 

sindicato mune os professores com informações jurídicas e políticas. Com isso, os 

conselheiros do Conselho Universitário estão resistindo, se auto-convocando, 

questionando as ações do reitor e, em alguns casos, conseguindo a revogação das 

decisões ad referendum. Além disso, a ADUFVJM tenta manter o diálogo contínuo com 

sua base. No dia 17 de junho se reuniu de forma online para debater o trabalho remoto e 

demais assuntos de preocupação do coletivo docente. Mesmo assim, o ensino remoto foi 

aprovado na pós-graduação e na graduação estão se analisando ainda uma minuta. 

 

ADUFPI  

Informe prestado por: Prof.ª Dra. Marli Clementino Gonçalves, presidente ADUFPI - 

ANDES-SN 

 

 Ações de Solidariedade no período da Pandemia: 

 

1. A ADUFPI não tem medido esforços em contribuir na mitigação dos 

efeitos do isolamento social e da pandemia da COVID 19.  Estamos em 

ações de ajuda financeira na fabricação de face shildes que são doadas as 



 

15 

 

profissionais de saúde, e que estão na linha de frente no combate da 

pandemia. 

2. Encapamos ajudas financeiras as regionais da ADUFPI nas cidades de 

Bom Jesus, Floriano e Picos na compra de cestas básicas e materiais de 

higiene e limpeza que foram distribuídas nas comunidades carentes. 

3. Doação de 120 cestas básicas na cidade de Teresina no mês das mães. 

4. Campanha de vacinação do H1N1 na sede social da ADUFPI que 

ocorreu nos dias 03,04 e 05 de junho de 2020. 

5. Mantivemos protocolo de funcionamento de sede, com afastamento 

remunerado de nossos funcionários em grupo de risco. 

6. Mantemos política de negociação sobre funcionamento dos serviços 

gerados com nossos parceiros de sede.  

     

 Ações políticas: 

1. A ADUFPI tem construído diálogos e parcerias políticas com outros 

sindicatos e com a ANDES Regional Nordeste:  

- Associação dos Docentes da UESPI (ADCESP); 

- Sindicato dos Docentes do Instituto Federal do Piauí (SINDIFPI) 

- Sindicato dos Trabalhadores da UFPI (SINTUFPI) 

- Diretório Central dos Estudantes (DCE) 

- Realização de Plenária on-line conjunta entre ADUFPI, SINTUFPI, 

DCE e as respectivas categorias constitutivas das estruturas sindicais e 

do colegiado estudantil. 

- Realização de coletiva de Imprensa com os Sindicatos sobre a 

necessidade de revogação da MP que foi devolvida e posteriormente 

revogada pelo governo federal. 

- Realização de Lives para discutir questões relacionadas à pandemia e a 

condição docente 

2. As ações políticas conjuntas: 

                       - Reuniões virtuais para efeito de construção de pautas comuns. 

                       - Elaboração de notas públicas conjuntas. 

            - Promoção de live, via instagram, entre ADUFPI, ADCESP e SINDIFPI. 

                      - Promoção de live, via instagram, entre ADUFPI, SINTUFPI e DCE. 
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                     - Viabilização de lives com ANDES Regional Nordeste. 

          - Inserção nas ações do Andes de divulgação via mídias sobre a Pandemia. 

 Ações políticas para assuntos específicos dos docentes da UFPI: 

1.    Participação da ADUFPI no (Comitê de Gestor de Crise- CGC), em que   

um dos temas tem sido a discussão sobre a manutenção da suspensão do 

calendário acadêmico ou o retorno das atividade acadêmicas com os  TICs.  

2. A ADUFPI tem estabelecido constantes diálogos de negociação com a 

Administração Superior da UFPI para evitar ataques a categoria docente 

e ou mesmo prejuízos a UFPI.  

3. A ADUFPI tem apresentado notas públicas com pautas de reivindicação 

da manutenção dos direitos docentes.  

4. A realização de duas plenárias virtuais com ampla participação da 

categoria para análise da conjuntura e discussão das ações realizadas e 

construção de ações em prol da categoria.  

5. A ADUFPI tem participado das discussões sobre as eleições pra reitoria 

evidenciando  seu posicionamento, via carta aberta, sobre eleição remota 

para reitor. 

6. A ADUFPI tem constituído grupos virtuais setoriais com a finalidade de 

ouvir  a categoria  agilizar o processo de mobilização  sobre pautas e 

ações políticas. 

7. A ADUFPI tem realizado constantes reuniões com suas regionais 

sindicais que constituem seu corpo sindical. 

8. Mesmo antes da Lei 14010/2020, a ADUFPI tem realizado plenárias 

consultivas on-line com a toda a categoria docente da UFPI. 

9. A ADUFPI tem manifestado posição ativa contrária a medidas 

elaboradas pela Administração Superior da UFPI e que ameaçam a 

manutenção dos direitos docentes: 

- Reivindicar reformulação de resoluções internas à UFPI e que 

ameaçam o resguardo dos direitos docentes. 
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- Constituir Comissão Para Reexame de Resoluções internas à UFPI e 

que ameaçam o resguardo dos direitos docentes – a exemplo da 

Resolução 16/2020 do CONSUN/UFPI. 

- Encampar ações que protejam os docentes de exposição informacional 

(prestação de relatórios, assinatura de termos de ciência, etc) junto ao 

MEC, via Superintendência de Recursos Humanos da UFPI. 

10. A ADUFPI tem manifestado defesa e ações pela educação pública, 

democrática, de qualidade e de direito, na medida em que tem mantido 

postura firme para o resguardo dos direitos discentes à educação.  

11. Participação da ADUFPI, com direito de fala, em reuniões do 

CONSUN/UFPI em dois momentos: 

- Reexame da Resolução 16/2020 do CONSUN, que envolve trabalho 

docente em época de pandemia. 

- Debate sobre eleição para Reitor em época de Pandemia. 

 Ações no campo jurídico: 

1. A ADUFPI impetrou duas ações judiciais: 

- Uma ação para resguardar os auxílios financeiros apensados em folha 

salarial – A ação foi negada e o Jurídico recorreu da decisão para a 

instancia superior. 

- Uma ação visando ao retorno da alíquota de 11% para efeito de 

desconto providencial. 

ADUEPB 

Informe prestado por: Margareth Maria de Melo, primeira secretária da ADUEPB. 

 

A ADUEPB se posicionou contrária ao ensino remoto desde a publicação 

da Normativa nº001/2020, em março, quando esta falava de ensino remoto facultativo. 

Em maio a Pró-Reitoria de Graduação da UEPB, apresentou uma Minuta de Resolução, 

obrigando o ensino remoto, mesmo sabendo que a maioria dos estudantes não tem 

acesso a esse tipo de ensino. A ADUEPB novamente se posicionou contrária e chamou 
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a atenção para a forma como a proposta foi encaminhada, sem tempo para uma ampla 

discussão nos vários departamentos e cursos. A Resolução foi aprovada nos Conselhos 

Superiores da UEPB e destaca três etapas para condução do processo de aulas online. 

Na primeira serão concluídas as turmas que iniciaram em março com as aulas, serão 

feitos ajustes de matrículas e localização dos estudantes que tem dificuldades de acesso 

para que sejam tomadas providências no sentido de suprir com a mesma, foi falado até 

de bolsa para internet. Na segunda etapa estão sendo ofertados cursos de formação para 

os docentes usarem as TICs como mediação pedagógica. Serão ofertados novos 

componentes para os estudantes que conseguirem participar de forma remota, cada 

professor deve rever sua metodologia. O NDE e colegiado dos cursos acompanharão 

esse processo, as aulas iniciarão em 03 de agosto de forma remota. A última etapa não 

tem previsão serão as aulas presenciais, em que todas as pessoas que não conseguirem 

participar do ensino remoto terão aulas e concluirão o período 2020.1. Muitos 

professores estão ainda com dúvidas, em especial, com essa terceira etapa, visto que, a 

universidade precisa oferecer condições de trabalho e estudo para segurança da saúde 

dos profissionais e estudantes. Esta Resolução trata ainda das atividades de Pós-

graduação, pesquisa, extensão e defesas de TCC, Monografias, Dissertações e Teses. O 

grande desafio é localizar todo alunado e dar as condições para que todos/as tenham 

acesso às aulas remotas. GOVERNO DO ESTADO APROVA LEI PRORROGANDO 

O DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DE CONSIGNADO PARA O 

FUNCIONALISMO. A Lei 11.699 de 03 de junho de 2020, de autoria dos deputados 

estaduais Walber Virgolino e Wilson Filho, aprovada pela Assembléia Legislativa e 

publicada no Diário Oficial do Estado, suspende por 120 dias os descontos dos 

empréstimos consignados de todo funcionalismo, em todas as instituições financeiras, 

podendo ser prorrogado enquanto valer o período de calamidade pública. Essa iniciativa 

permitiu um alívio para os orçamentos familiares, no entanto, os bancos estão 

recorrendo desta lei. A UEPB PERDE DOIS DOCENTES PARA O CORONA VÍRUS 

Um professor do Curso de Física, do Campus I, Professor Elialdo Machado e do Curso 

de Geografia, do campus III, professor Carlos Antônio Belarmino Alves faleceram 
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vítimas da covid 19, deixando a comunidade acadêmica entristecida com as perdas, 

além de muito preocupada com o rumo das atividades presenciais. Nossa solidariedade 

às famílias dos colegas. LIVES DO MÊS DE JUNHO DESTACAM A QUESTÃO 

CULTURAL As lives do mês de junho organizadas pela ADUEPB destacaram a 

Cultura, a primeira live discutiu a questão cultural em tempos de pandemia e se 

destacou a dificuldade da classe artística para sobreviver neste período. Na semana da 

festa de São João e São Pedro se presenteou a categoria com muito forró pé de serra, 

visto que, não se pode fazer o tradicional São João da ADUEPB. 

 

SINDUTF-PR 

Informe prestado por: Diretoria da SINDUTF-PR 

A SINDUTF-PR continua realizando a campanha “UTFPR 

SOLIDÁRIA” em parceria com a Incubadora de Economia Solidária da UTFPR 

Campus Curitiba – TECSOL, para distribuição de alimentos, roupas e produtos de 

higiene e limpeza, para população em situação de rua e moradores de comunidades 

carentes da Região Metropolitana de Curitiba. Para facilitar a distribuição de álcool em 

gel que é produzido em um dos laboratórios de Química do Campus Curitiba, a 

SINDUTF-PR adquiriu e doou uma envasadora de álcool gel. 

 

ELEIÇÃO PARA A REITORIA 

A UTFPR realizou na data de 30/06/2020 via sistema de votação Helios 

Voting eleição para reitoria.  

Em função da novidade e possíveis inseguranças em relação ao sistema, 

no dia 23/06/2020 das 6h às 18h foi realizada uma votação simulada, usando frutas no 

lugar de candidatos. Votaram na simulação 3126 eleitores. A participação por segmento 

foi de 42,5% dos docentes, 43,8% dos técnicos-administrativos e 4,3% dos estudantes. 

Houveram 5 eleitores que disseram não ter recebido login e senha para votação, 

verificou-se que estes não localizaram o e-mail na caixa de entrada ou de spam. Um 

eleitor alegou problema na cabine virtual de votação, e constatou-se que o problema 
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estava no navegador do usuário. Diante dos resultados da simulação esperava-se que o 

pleito ocorresse com tranquilidade.  

Após o término do período de votação realizada no dia 30/06/2020, às 

18h05 o Colégio Eleitoral e a Comissão Técnica, iniciaram a apuração de votos da 

consulta pública para reitor da UTFPR, que foi interrompido cerca de 20 minutos depois 

ao constatar que o sistema não estava totalizando os votos da urna número 01, a 

primeira a ser apurada. Testaram o sistema nas urnas 02 a 05 e 18 e 19 e o mesmo 

problema ocorreu. As urnas 20 a 39 foram apuradas sem problemas, mas os resultados 

não foram divulgados. A comissão criou 2 urnas testes e o sistema funcionou. 

Sem conseguir identificar o problema, após as 22h com o aval dos 

auditores externos, Claudemir Pereira de Carvalho, do Tribunal Regional Eleitoral 

(TRE-PR), e Silvino Schlickmann Junior, perito criminal da Polícia Federal (PF), 

decidiu-se suspender temporariamente a apuração dos votos e a Comissão de 

Tecnologia da Informação realizou o congelamento da máquina servidora do sistema de 

votação Helios Voting. O procedimento, de nome Snapshot, preserva o estado dos 

arquivos. 

A Comissão Técnica está trabalhando para resolver a situação até as 18h 

desta quarta-feira, 1° de julho. Há que se registrar que na tarde do dia 30/06/2020 

ocorreu um “ciclone bomba” nos três Estados da Região Sul, afetando fornecimento de 

serviços como energia elétrica, internet e redes móveis, mas não é possível afirmar se 

isso provocou alguma interferência ou não no processo de votação e apuração. 

Até o momento (14h30) continua sem informação sobre o problema no 

sistema de apuração/totalização dos votos. 

 

ADUFF 

Informes prestados por: Adriana Penna 
 
Trabalho Remoto – Artigos publicados no Boletim Eletrônico 
Data 
 

Temas 
 

Canais de Comunicação 

26.06.2020 Docentes da UFF tiveram 
menos de duas semanas 
para organizar período 
especial com aulas remoto. 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 
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Plano de Atividades 
Acadêmicas Emergenciais 
na UFF ainda delega aos 
docentes a elaboração de 
estratégias para atender 
estudantes sem acesso à 
internet 

26.06.2020 Carlos Decotelli é o terceiro 
a assumir o Ministério da 
Educação em gestão 
Bolsonaro  

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

26.06.2020 Entidades contestam e 
destaque retira ações sobre 
Previdência do Plenário 
Virtual do STF 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

26.06.2020 ANDES-SN convoca CONAD 
Extraordinário para debater 
prorrogação do mandato da 
diretoria  

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

25.06.2020 Supremo finaliza julgamento 
e servidores vencem uma 
das batalhas contra redução 
salarial  

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

25.06.2020 MEC torna sem efeito 
decisão de Weintraub que 
acabava com cotas na pós-
graduação 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

25.06.2020 “Multicampia e COVID-19: 
contribuições da UFF e 
desafios da pandemia nos 
campi fora da sede” 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

25.06.2020 Semestre Letivo Especial na 
UFF traz dúvidas para 
docentes com férias 
marcadas para o período 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

25.06.2020 Barroso nega pedido de 
entidades e mantém ações 
sobre Previdência no 
Plenário Virtual  

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

25.06.2020 Manifesto de Seções 
Sindicais do ANDES- 
Regional/RJ contra a 
implementação autoritária e 
forçada de ensino remoto  

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

25.06.2020 ADUFF critica possibilidade 
de disciplina teórico-prática 
ser ministrada 
dissociadamente, para 
concluintes, nos termos da 
resolução 156 da UFF  

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

17.06.2020 CEPEx aprova minuta que 
regulamenta “ensino 
remoto” na UF para 
concluintes e pós-
graduandos durante 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 
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pandemia 
17.06.2020 Devolução de MP de reitores 

“biônicos” é comemorada 
por comunidades 
acadêmicas e entidades 
sindicais 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

17.06.2020 Ato em Niterói critica 
racismo estrutural na 
sociedade brasileira 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

17.06.2020 ADUFF debate ensino 
remoto na pandemia: 
“Professor não é entregador 
de aulas” 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

17.06.2020 Departamento de Direito 
púbico da UFF reivindica 
debate sobre Instrução 
Normativa 008/2020 na 
CEPEx 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

17.06.2020 Docentes do Departamento 
de Ciências Humanas da UFF 
e Pádua decidem não 
entregar e cobram  debate 
sobre Instrução Normativa 
008/2020 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

10.06.2020 GT da CEPEx divulga novos 
projetos de resolução sobre 
atividades da Pós-Graduação 
e de Extensão da UFF 
durante pandemia 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

10.06.2020 Em ofício, ADUFF defende 
amplo debate e que CUV 
também delibere sobre o 
projeto de resolução voltado 
aos concluintes 

Site, Página no Facebook 
E-mail, WhatsApp  

10.06.2020 Niterói Antirracista é o ato 
que acontece nesta quinta-
feira (11) em frente a 
Estação das Barcas 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp, Instagram  

10.06.2020 Em novo ataque, Bolsonaro 
intervém na escolha de 
reitores nas IFES durante  
pandemia  

Site, Página no Facebook 
E-mail, WhatsApp  

10.06.2020 

 
Apenas 13 dias após 
congelamento, Maia e 
Bolsonaro voltam a tentar 
pautar redução salarial  

Site, Página no Facebook 
E-mail, WhatsApp  

10.06.2020 Reunião conjunta dos 
Setores do ANDES-SN critica 
negligência do governo para 
lidar com pandemia 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

9/06/2020 Jurídico da ADUFF: lei do 
congelamento (Lei 
Complementar 173) não 
interfere em progressões e 
promoções  

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 
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9/06/2020 Atos em diversas capitais 
levam às ruas rejeição ao 
fascismo e racismo no Brasil 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

9/06/2020 União dos Fóruns de Luta de 
Niterói: “Não à lei federal 
que congela salários e 
investimentos nos serviços 
públicos”  

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

9/06/2020 Conselho de Representantes 
da ADUFF adiou por 
unanimidade eleições e 
prorrogou mandatos    

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

9/06/2020 “O que as Universidades 
estão tentando impor ou 
impuseram não pode ser 
caracterizado como EaD”, 
diz dirigente do ANDES-SN 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

9/06/2020 MEC autoriza reposição de 
aula aos sábados e nas férias 
de julho para reorganizar 
calendário de 2020  

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

8/06/2020 GT do CEPEX divulga minuta 
que dispõe sobre 
planejamento e execução de 
Atividades Acadêmicas 
Emergenciais na UFF  

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

2.06.2020 Governo se aproveita da 
pandemia e envia “Future-
se” para o Congresso  

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

2.06.2020 Em momento grave da nossa 
história, ADUFF ressalta 
importância de 
sindicalização 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

2.06.2020 Caduca MP combatida por 
sindicatos que interferia na 
escolha de reitores federais 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

2.06.2020 Protesto denuncia racismo e 
violência policial no Rio: 606 
mortes em 4 meses  

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp E-mail, 

WhatsApp 
2.06.2020 ADUFF participou de ato 

contra a flexibilização do 
isolamento em Niterói 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

2.06.2020 Ato-live: Prefeitura de 
Niterói cede a empresários 
ao flexibilizar isolamento e 
pôr vidas em risco  

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

2.06.2020 Veto de Bolsonaro estende 
salários congelados para 
educação e saúde e  
confirma ‘granada’ contra 
servidor  

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

2.06.2020 CUV prorroga mandatos dos 
colegiados de unidade até o 
fim da pandemia 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

2.06.2020 Departamentos se Site, Página no Facebook,  
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posicionam contra o 
preenchimento do plano de 
trabalho remoto 

E-mail, WhatsApp 

27/05/2020 “Não à flexibilização do 
isolamento em Niterói”, ato-
live desta quinta (28), 
realizado pela União dos 
Fóruns de Luta de Niterói  

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

27/05/2020 ADUFF participou de ato 
contra a flexibilização do 
isolamento em Niterói  

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

27/05/2020 Servidores realizam 
protestos contra as políticas 
públicas do governo 
Bolsonaro -  Câmara de 
Vereadores (Cinelândia) 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

27/05/2020 “Nós já botamos a granada 
no bolso do inimigo”: 
Guedes expõe o que 
governo quer para servidor 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

27/05/2020 Instrução de Serviço 
PROGEPE n.008: ADUFF 
destaca importância de 
pressão dos docentes da UFF 
para pautar debate 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

27/05/2020 Docentes da UFF de Rio das 
Ostras manifestam-se contra 
o Plano de Trabalho da 
PROGEPE 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

27/05/2020 Carta Aberta à Comunidade 
Universitária e aos 
Conselheiros do Conselho 
Universitário da UFF 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

23/05/2020 Diretoria da ADUFF critica 
recusa ao debate da 
Instrução de Serviço 
PROGEPE nº008 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

23/05/2020 ADUFF se solidariza com 
famílias de vítimas e repudia 
ação genocida e racista do 
Estado do Rio de Janeiro  
 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

23/05/2020 Reunião de Bolsonaro com 
governadores e Legislativo 
pactua cancelar salários de 
servidores 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

23/05/2020 Festival irá arrecadar 
doações em dinheiro para 
famílias afetadas pela 
COVID-19 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

21/05/2020 CEPEx remete ensino 
remoto para GT; ADUFF 
defende que  comunidade 
acadêmica seja ouvida 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

21/05/2020 Diretoria da ADUFF defende Site, Página no Facebook,  
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que nenhuma decisão sobre 
ensino remoto na UFF deve 
ser tomada sem amplo 
debate na comunidade 
acadêmica 

E-mail, WhatsApp 

21/05/2020 “Não podemos pensar a EAD 
distante dos movimentos da 
mercantilização ou daquilo 
que alguns autores têm 
chamado de comodificação 
da educação” 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

21/05/2020 MEC aposta em 
“normalidade” e pressiona 
por EaD em tempos de 
pandemia 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

13/05/2020 A quem interessa um Plano 
de Trabalho quando não há 
condições para planejar? 
Não é aos docentes da UFF! 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

13/05/2020 No Dia da Enfermagem, 
homenagens póstumas e 
denúncias com cruzes no 
HUAP pela saúde pública 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

13/05/2020 Reitores das IES públicas do 
Rio defendem o adiamento 
do ENEM 2020 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

13/05/2020 Divulgação científica na 
quarentena: docentes da 
UFF falam sobre trabalho 
durante a pandemia  

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

13/05/2020 A UFF na luta contra o 
COVID-19 - promoção da 
“Rede Convida”, Psicologia;  
Campus dos Goytacazes 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

07.05.2020 Marcha Virtual pela Ciência, 
nesta quinta (7) organizada 
pela SBPC 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

07.05.2020 Em dia de pressão sobre 
senadores, Senado mantém 
educação fora do 
congelamento salarial em lei  

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

07.05.2020 Câmara aprova PEC que 
pode render R$ 1 tri públicos 
a bancos e rejeita garantia 
de emprego 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

07.05.2020 Todas as vidas importam! 
Nota de Esclarecimento ao 
Poder Executivo do Estado 
do Rio de Janeiro sob o risco 
de Exclusão Ilegal no 
atendimento a Pessoas com 
Deficiência em UTIs, durante 
a pandemia de COVID-19 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

07.05.2020 A UFF na luta contra a 
COVID-19 – promoção do 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 
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Laboratório de Criação e 
Investigação da Cena 
Contemporânea (PPGCA) 

06/05/2020 Professoras/es da UFF, 
precisamos de sua ação 
rápida!  

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

06/05/2020 Educação é retirada de 
congelamento na Câmara, 
mas pode ser reinserida no 
Senado 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

06/05/2020 É preciso impressionar os 
senadores! Todas as 
categorias merecem 
respeito! Não ao 
congelamento salarial dos 
servidores públicos 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

04/05/2020 Senado aprova PLP acordada 
com Bolsonaro que congela 
salários; servidores 
pressionam Câmara 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

04/05/2020 ADUFF convida docentes a 
enviar mensagens a 
deputados contra o 
congelamento 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

04/05/2020 Ato do 1º de Maio tem 
homenagem a profissionais 
de saúde   

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

04/05/2020 Jurídico da ADUFF está 
elaborando parecer sobre 
Instrução de Serviço que 
regulamenta trabalho 
remoto na UFF 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

04/05/2020 Em carta ao prefeito, 
entidades reforçam 
distanciamento social e 
propõe ações para 
ampliação do SUS e dos 
direitos humanos em Niterói 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

01/05/2020 ANDES-SN convoca categoria 
a pressionar senadores 
contra o PLC 149, que será 
votado neste sábado, 2   

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

30/04/2020 1º de Maio: Programação do 
dia dos trabalhadores terá 
atos digitais e barulhaço 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

30/04/2020 CNPq de Bolsonaro exclui 
Ciências Humanas e Sociais 
da concessão de bolsas PIBIC 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

30/04/2020 STF declara 
inconstitucionalidade de lei 
municipal que proíbe debate 
de gênero nas escolas   

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

30/04/2020 ADUFF irá monitorar de 
perto o uso do questionário 
da Progepe 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 
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29/04/2020 Progressões: CPPD responde 
ADUFF e afirma que irá 
mapear processos que 
tramitam na forma física    

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

29/04/2020 ADUFF defende 
convocatória de reunião do 
Cepex para debater 
condições de funcionamento 
da UFF durante suspensão 
do calendário acadêmico 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

29/04/2020 Mais recursos para bancos e 
salário congelado para 
servidor podem ir a voto na 
mesma semana  

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

29/04/2020 Guedes volta a atacar 
servidores e se cala sobre 
iniciativas sociais na 
pandemia 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

29/04/2020 Glossário de Libras do 
Coronavírus – COVID 19 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

24.04.2020 ADUFF recomenda a 
aposentados conferir RT no 
contracheque de abril  

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

24.04.2020 Calendário eleitoral e 
campanhas à Direção do 
ANDES-SN continuam 
suspensas em razão da 
pandemia 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

24.04.2020 ADUFF participa de ação 
conjunta de solidariedade e 
distribui 360 cestas básicas  

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

24.04.2020 MP do contrato de trabalho 
com menos direitos cai, mas 
manobra tenta ‘salvá-lo’ 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

24.04.2020 STF nega Constituição e julga 
legal empresa reduzir 
salários sem acordo coletivo 
na pandemia  

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

24.04.2020  Revista do ANDES-SN 
 Prazo prorrogado  

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

24.04.2020 A UFF na luta contra o 
COVID-19 Assistência 
jurídica “Cajuff UFF Macaé”  

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

20/04/2020 O que alguns chamam de 
balbúrdia, nós chamamos de 
produção de conhecimento 
público! 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

18/04/2020 ADUFF move 5 ações 
judiciais em defesa dos 
direitos dos docentes 
durante a pandemia  

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

 
17/04/2020 

Weintraub critica isolamento 
e confirma ENEM para 
novembro 2020 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

17/04/2020 Bolsonaro exonera o Site, Página no Facebook,  
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 presidente do CNPq E-mail, WhatsApp 
17/04/2020 Atual política fiscal deve ser 

banida de vez e não só na 
pandemia, diz economista 
da UFF  

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

17/04/2020 Sem informatização na 
quarentena, progressões e 
promoções de docentes 
estão paradas na UFF 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

17/04/2020 A UFF na luta contra o 
COVID-19 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

14/04/2020 Para minimizar os prejuízos 
do COVID-19 ADUFF realiza  
ações de solidariedade 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

14/04/2020 ADUFF solicita da Reitoria 
informações sobre medidas 
de apoio a docentes que 
estão no exterior 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

14/04/2020 Câmara dos Deputados 
aprova PL que suspende 
aumento salarial e 
progressão de servidores 
públicos  

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

14/04/2020 Educação a distância: 
desigualdade social e 
precarização no contexto de 
pandemia 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

13.04.2020 A UFF contra o COVID-19 
ADUFF dá visibilidade aos  
campi em que a UFF se faz 
presente: Niterói, Angra dos 
Reis, Macaé e Rio das Ostras, 
Petrópolis, Santo Antônio de 
Pádua, Campos dos 
Goytcazes, Nova Friburgo e 
Vota Redonda 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

08/04/2020 ADUFF entra na justiça com 
ação coletiva para revogar 
cortes e garantir 
manutenção do pagamento 
da RT  

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

08.04.2020 UFF suspende calendários 
acadêmico e administrativo 
por tempo indeterminado  

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

08.04.2020 Com visão utilitarista da 
pesquisa científica, governo 
Bolsonaro ataca Ciências  
Humanas e Sociais  

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

01/04/2020 Professores da UFF estão 
relatando descontos 
inexplicáveis no 
contracheque do mês de 
março: veja como proceder 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

27/03/2020 
 

Bolsonaro minimiza risco do 
COVID-19 e lança campanha 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 
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milionária pelo fim com 
confinamento 

 
27/03/2020 
 

MCTIC exclui Ciências 
Humanas e Sociais de 
recursos públicos para 
pesquisa entre 2020 e 2023 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

27/03/2020 
 
 

Em entrevista à imprensa, 
Rodrigo Maia novamente 
defende redução de salário 
dos servidores    

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

27/03/2020 
 
 

Jornal da ADUFF de março já 
está nas redes 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

27/03/2020 
 

Covid-19: Docentes da UFF 
em defesa da saúde pública 
e das universidades 
brasileiras  

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

25/03/2020 
 
 

ADUFF promove campanha 
pela revogação da EC95 e 
contra medida que retiram 
direitos dos trabalhadores e 
aprofundam crise no Brasil 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

25/03/2020 
 
 
 

COVID-19: docentes da UFF 
em defesa da saúde pública 
e das universidades 
brasileiras 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

25/03/2020 
 

Portaria da Capes pode levar 
à redução de bolsas de 
Mestrado e Doutorado no 
país 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

25/03/2020 Governo Bolsonaro recua de 
artigo da MP 927 que 
permitia suspensão de 
salários por quatro meses 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

18/03/2020 ADUFF lança Campanha pela 
revogação da EC 95  em 
defesa  do SUS e da pesquisa 
pública 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

18/03/2020 Em casa, mas na luta! Pela 
revogação do teto dos 
gastos, em defesa do SUS e 
em apoio à Greve Nacional 
dos Docentes 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

18/03/2020 Presidente da ADUFF 
comenta importância do 
18M – Dia da Greve Nacional 
da Educação 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

18/03/2020 ADUFF lança Campanha pela 
revogação da EC 95  em 
defesa  do SUS e da pesquisa 
pública 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

18/03/2020 Em casa, mas na luta! Pela 
revogação do teto dos 
gastos, em defesa do SUS e 
em apoio à Greve Nacional 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 
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dos Docentes 
16/03/2020 18M: centrais suspendem 

atos de rua, mas mantêm 
paralisações e greves 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

 
 
TRABALHO REMOTO – LIVES 
Data Temas Canais de Comunicação 
17.06.2020 “Covid-19 e saúde mental do 

trabalhador docente e 
técnico na Universidade” é o 
tema da live desta quinta 
(18) 

Site, Página do Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

10.06.2020 “EAD, Ensino Remoto e a 
produção do conhecimento 
nas Universidades públicas” 
é o tema da live da ADUFF 
desta quinta-feira (11)  

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

2.06.2020 “Projetos de Universidade 
em disputa – o futuro do 
ensino público brasileiro”, 
nesta quinta-feira 4, 16h  

Site, Página no Facebook 
E-mail, WhatsApp  

21/05/2020 “Pandemia e ensino remoto 
nas Universidades” 

Site, Página no Facebook 
E-mail, WhatsApp  

14/05/2020 “Pandemia e população 
negra: vulnerabilidades e   
políticas de retrocesso” 

Site, Página no Facebook 
E-mail, WhatsApp  

30/04/2020 “A interface da UFF com o 
SUS” 

Site, Página no Facebook 
E-mail, WhatsApp  

08.04.2020 “Produção científica das 
Humanas: fatos e relevância 
no contexto da atual 
pandemia”  

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

08.04.2020 Festival ADUFF Entre Casas  
Produção de vídeo 
ADUFF recebe trabalhos 
para festival online de arte e 
cultura 

Site, Página no Facebook, 
 E-mail, WhatsApp 

08.04.2020 Laboratório de Comunicação 
Comunitária e Publicidade  
Social da UFF produz 
campanha de 
conscientização na 
quarentena 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

23/03/2020  Nesta quinta 26, tem live no 
Facebook: “Saúde Mental 
em temos de pandemia” 

Site, Página no Facebook 
E-mail, WhatsApp  

23/03/2020 ADUFF comunica 
fechamento temporário da 
sede, partir do dia 17/03, em 
conformidade com as 
orientações contingenciais 
referentes ao  COVID-19 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 
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TRABALHO REMOTO – CINECLUBE VIRTUAL ADUFF (seguido de live) 

Data Temas Canais de Comunicação 
26.06.2020 “São Silvestre”, neste 

domingo 28, às 15h 
Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

 
17.06.2020 

 
Documentário “Sobre Sete 
Ondas Verdes Espumantes”, 
domingo (21) 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

17.06.2020 Em apoio às lutadoras e 
lutadores antirracistas e 
antifascistas que estão indo 
para as ruas esse domingo,  
a ADUFF não fará sessões do 
seu cineclube online aos 
domingos enquanto houver 
atos programados para este 
dia da semana 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

17/05/2020 “Diário de uma Busca”, 
documentário. 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

3/05/2020 “Cartas de Maio” Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

27/04/2020 ADUFF inicia projeto de 
Cineclube neste domingo 
(29) com o filme “A Dupla 
jornada” 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

24/04/2020 Sessão dupla, domingo (26) 
“Nélida Piñon” e “Nos 
Caminhos do lixo – as 
catadoras de Jacutinga” 

Site, Página no Facebook 
E-mail, WhatsApp  

 
 
TRABALHO REMOTO – NOTAS PÚBLICAS  
Data Temas Canais de Comunicação 
26.06.2020   Toda a comunidade 

acadêmica da UFF deve 

permanecer em estado de 

alerta para que o discurso 

do “emergencial” não se 

transforme em regra! 

 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

 
 
27/05/2020 

 
 
Nota de Solidariedade da 
Diretoria da ADUFF aos/às 
trabalhadores/as da 
Educação Pública Municipal 
de Niterói 

 
 

08/05/2020 Nota da Diretoria da ADUFF 
sobre a Instrução de Serviço 
da PROGEPE 008/2020  

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

20/04/2020 Em defesa das liberdades 
democráticas e do direito à 
vida, todo repúdio á 
bolsonaro! 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

20/04/2020 Nota de Repúdio ao Ministro Site, Página no Facebook,  
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da Educação Abraham 
Weintraub e as suas 
declarações  

E-mail, WhatsApp 

25/03/2020 Nota sobre EAD na UFF em 
meio ao estado de 
emergência de saúde pública 
– COVID 19 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

 
20/03/2020 

 
Nota de repúdio ao jornal O 
Globo de 20 de março de 
2020 acerca da Emenda 
95/2016 

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

18/03/2020 Diretoria da ADUFF-SSind 
repudia tentativa do MEC de 
ampliar oferta de disciplinas 
online durante pandemia da 
COVID-19  

Site, Página no Facebook,  
E-mail, WhatsApp 

 
 
AÇÕES SOCIAIS  
Data (mês/meses)  Doação Local  
Junho Campanha Merenda 

Solidaria AERJ 

RJ 

Junho Ação Solidária Renafro – 

Macaé 
RJ 

Junho Contribuição de cestas 
básicas para a Comunidade 
do Morro do Palácio – 
Niterói 

RJ 

Junho Quilombo da Rasa – Rio das 
Ostras 

RJ 

Junho Apoio Máscaras com 
SINTUFF – entidade que 
compõe o Fórum Sindical e 
Popular de Niterói  

RJ 

Abril  Contribuição solidária de 
cestas básicas de alimento à 
População Trans de Niterói 

RJ 

Abril  Contribuição solidária de 
cestas básicas de alimento a 
16 Comunidades da 
Campanha Redes da Maré  

RJ 

Abril  Ação de solidariedade ao 
Movimento Emancipa  

RJ 

Abril  Doação de cestas básicas de 
alimento à Aldeia Guarani 
Ara Hovy 

Niterói 

 
Abril 

Produção de máscaras na 
UFF (por meio de impressora 
3D) 

 
Niterói 

Abril  Ação de solidariedade ao 
Fórum Sindical Popular de 
Niterói  

Niterói 

Abril  Doação de cestas básicas de 
alimento à Rede de 
Solidariedade Comunidade 

RJ 
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do Morro da Providência 
Abril  Contribuição de cestas 

básicas para a Comunidade 
do Morro do Palácio 

Niterói 

 Contribuição ao Movimento 
Solidário Rio das Ostras 

RJ 

Abril Apoio solidário ao 
Assentamento Osvaldo de 
Oliveira de Rio das Ostras  

RJ 

Abril  Apoio à Comunidade no 
Coro 

RJ 

  
 
 
 
TRABALHO REMOTO – REUNIÕES (DIRETORIA E SUAS INSTÂNCIAS) 
Data Pauta Participantes  
08.06.2020 Discussão da Minuta CEPEx 

(ACE) 
Membros da Diretoria e do 
GTPE/GTSSA  

04/06/2020 1) Informes;  
2) Participação da ADUFF 

na Reunião da Comissão de 

Saúde da Câmara de 

Vereadores de Niterói. 
3) Propostas de atividades 

retomadas com as temáticas 

do GT. 

4) Outros assuntos. 

Membros da Diretoria e do 
GT Seguridade Social e 
Aposentadoria (GTSSA) 

26/05/2020 Informes; Conjuntura; UFF 
na pandemia; 
Encaminhamentos 

Membros da Diretoria e do 
Conselho de Representantes  

07/05/2020 Deliberar sobre o calendário 
eleitoral sucessório à direção 
e ao Conselho de 
Representantes 2020/2022 

Membros da Diretoria e do 
Conselho de Representantes  

02/04/2020 Informes; Conjuntura; 
ADUFF na quarentena; 
Situação nas Unidades; 
Outros assuntos 

Membros da Diretoria e do 
Conselho de Representantes  

   
 
 
ADUFF-SSind 
TRABALHO REMOTO – REUNIÃO DE DIRETORIA/INSTITUIÇÕES E ENTIDADES  
Data Pauta Entidades/instituições Local 
25.06.2020 Reunião Conjunta dos 

Setores  - Pauta: 
Prorrogação do mandato da 
Diretoria Nacional do 
ANDES-SN 

ANDES-SN  

03.06.2020 Reunião do GTPE – Pauta: 
1) Informes nacionais e das 
seções sindicais;2) EaD nos 
Institutos Federais e CEFET; 
3) Cartilha e  iniciativas 
contra imposição da EaD; 4) 

ANDES-SN  
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Encaminhamentos e outros 
assuntos 

29.05.2020 Reunião Conjunto dos 
Setores - Pauta: 1) Informes 
nacionais; 2) Conjuntura; 3) 
Pedido de impeachment do 
Bolsonaro; 4) Adiamento do 
ENEM; 5) Luta contra EaD; 6) 
Trabalho remoto; 7) Ações 
de solidariedade no período 
de pandemia; 8) Eleição para 
reitor (a) nas IES 

ANDES-SN  

08/05/2020 - Edição da Instrução de 
Serviço 008 da PROGEPE; 
Questões referentes à 
nomeação de docentes 
efetivos e substitutos; 
Renovação/prorrogação de 
contratos de docentes 
substitutos -  Lei 8745/1993 
e reforça MP 922/2020, 
Inciso I, §1º do art. 4º 

Audiência com Reitor UFF 

17.04.2020 Reunião Conjunta dos 
Setores -  Pauta: 1) Informes 
das seções sindicais;  2) 
Informes nacionais; 3) 
Conjuntura; 4) Ações 
políticas de solidariedade n 
período de pandemia 

ANDES-SN  

 
12/05/2020 

 
- Informes da Secretaria 
Regional; - Rodada de 
informes das SSind;  
- Comitê de Ações de 
Solidariedade - regional e 
seções sindicais;  
- Solidariedade ao SEPE-RIO 
- Fórum Sindical, Popular e 
de Juventudes por Direitos e 
Liberdades Democráticas 
- Outros Assuntos 
- Encaminhamentos. 

 
ANDES-RJ 

 
RJ 

 

SESUNIPAMPA  

Informe prestado por: Diretoria da SESUNIPAMPA 

 

1. Ações da SESUNIPAMPA em relação ao processo de volta as 

aulas na UNIPAMPA 
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a) Foram emitas três notas da diretoria se posicionando sobre a 

forma apressada e com pouca discussão apresentado na instituição via ensino remoto e 

questionado pela sessão: 

08/06 - Nota diretoria SESUNIPAMPA - Por uma volta às aulas com 

segurança sanitária e democraticamente discutida com todos os setores(endossada e 

ampliada pela 1ª plenária docente) 

05/06 - Nota diretoria SESUNIPAMPA - se posicionando criticamente 

em relação ao oficio da reitoria 176/020(sobre volta as aulas) 

04/06 - Nota diretoria SESUNIPAMPA - Por uma volta às aulas com 

segurança sanitária e democraticamente discutida com todos os setores 

b) Para ouvir e construir posições na base, considerando estarmos 

em meio a uma pandemia, foi realizada em 08 de junho a primeira plenária virtual 

docente da SESUNIPAMPA, para debater a proposta de volta às aulas apresentada pela 

reitoria. Obtivemos aproximadamente 60 pessoas participando e construindo nota 

coletiva criticando a pressa e falta de discussão do processo 

c) Dia 30 de junho a reitoria convidou a SESUNIPAMPA e o 

SINDIPAMPA para uma primeira reunião (virtual) no ano onde foi pautada o processo 

de voltas aulas e momento em que foi reafirmada as criticas de ambas entidades ao 

processo de volta por ensino remoto que será apresentada em nota publica trazendo os 

problemas do possível aumento da evasão, da precarização do trabalho docente dos 

servidores e o risco da exclusão social de nosso discentes. 

                                                     

2. Campanha Card’s da SESUNIPAMPA: 

a)  Foram elaboradas campanhas de Fora Bolsonaro e Mourão, 

incentivando os meios preventivos ao coronavírus, contra o ensino EaD e ao calendário 

proposto pela reitoria da UNIPAMPA e explicitando a precarização do trabalho remoto 

docente.  
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b) A seção também registrou o protesto contra a revogação da portaria 

que cancelava as ações afirmativas e participou da explanação do antifascismo, através 

de banner SESUNIPAMPA ANTIFASCISTA.  

c) Também foi desenvolvida uma campanha própria contra as falácias do 

ensino remoto e seus perigos para a categoria e a comunidade acadêmica. 

 

3. Ampliando e potencializando a luta sindical em nível nacional: 

a) Divulgação das circulares e atividades do ANDES-SN (lives, 

barulhaços e etc) em todas as nossas redes (e-mails, instagram, face, twitter e whats) 

b) Participação das reuniões conjuntas dos setores do ANDES/SN e 

inicio da construção do CONAD extraordinário que ocorrerá final de julho 

4.  Produção de matérias e entrevistas especificas da Unipampa:  

a) Solidariedade e organização: as ações solidárias das seções 

sindicais gaúchas do ANDES-SN se mostram essenciais na pandemia da COVID-19.(+ 

entrevistado(s)) 

b) Mesmo em tempos de pandemia, SESUNIPAMPA discute com a 

base. .(+ entrevistado(s)) 

c) E a volta as aulas? Sem dúvida algo que todos e todas queremos! 

Mas como? .(+ entrevistado(s)) 

d) Os problemas do Ensino Remoto. .(+ entrevistado(s)) 

5. Matérias referentes a assessoria jurídica: 

a) Nota da Assessoria Jurídica da SESUNIPAMPA para subsidiar a 

base sindical referente a volta às aulas 

b) SESUNIPAMPA NA LUTA COTIDIANA PELOS DIREITOS 

DOCENTES 

6. Campanha de ajuda solidária aos discentes da UNIPAMPA: 

a) As ações solidárias efetuadas anteriormente em abril, maio e 

junho, como a arrecadação de valores e repasse de verba aos discentes prosseguirão  em 

andamento no mês de julho. 
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b) Como novidade da campanha solidaria em julho será destinada 

para os discentes verbas provindas de valores arrecadados da venda de livro de 

professor da Unipampa (gentilmente cedido para a seção) 

 

ADUNEMAT 

Informe prestado por: Diretoria da ADUNEMAT. 

  

1-) Situação Política Estadual: Mato Grosso contabilizou 15636 casos 

confirmados de Covid-19 e registrou 593 mortes até o momento. Antes da pandemia, o 

Governo do Estado decretou estado de calamidade, utilizando o decreto como desculpa 

para caçar direitos dos servidores públicos e aplicar uma política de arrocho nos 

investimentos a saúde, educação e seguridade social, com fechamento de escolas, 

diminuição de verbas para as áreas sociais. Assinou o decreto 424/2020 em março, com 

vigência até o próximo mês tratando da declaração de estado de calamidade pública no 

âmbito da Administração Pública, em razão dos impactos socioeconômicos e 

financeiros decorrentes do COVID-19. Em maio, o governador e secretários de estado 

insistiam em afirmar que não havia com o que se preocupar no tocante a pandemia, pois 

o estado contava com menos de 30% dos leitos de UTIs ocupados e com isso insistiam 

que o comércio e os serviços púbicos não podiam parar, no entanto no final do mês de 

junho, o Secretário de Saúde em coletiva de imprensa informou que o sistema de saúde 

do estado estava à beira do colapso e pedia responsabilidade para a população, sem ao 

menos aplicar uma política efetiva de combate a pandemia. 

2-) ADI que desobrigou os repasses constitucionais de orçamento da 

UNEMAT: o Governador Mauro Mendes (DEM) no começo do ano recorreu ao 

Supremo Tribunal Federal, para questionar os artigos 245 e 246 a Constituição do 

Estado de Mato Grosso, os quais disciplinam a aplicação do percentual mínimo em 

educação, previsto no artigo 201 da Constituição Federal. O artigo 246 em especial, 

dispõe sobre a aplicação do percentual da receita corrente líquida na manutenção e 

desenvolvimento da Universidade do Estado de Mato Grosso. Com a decisão da ADI, a 
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UNEMAT deixa de ter a sua receita vinculada a 2,5% da receita do Estado e o repasse 

passa a não ser mais obrigatório. Além da UNEMAT, a educação básica também foi 

afetada com a decisão, por meio do questionamento do artigo 245. A Assembleia 

Legislativa do Mato Grosso – ALMT depois de uma grande movimentação da 

ADUNEMAT, com audiências públicas e articulação dos segmentos da universidade 

recorreu ao STF, pois era a parte no processo, e então a ADUNEMAT e UNEMAT se 

registraram enquanto Amicus Curae na ação julgada em 29 de maio de 2020. O STF 

reconheceu a inconstitucionalidade dos artigos e manteve a decisão do Ministro 

Alexandre de Moraes, agora, a administração da UNEMAT e os segmentos da 

universidade esperam que a ALMT dê o próximo passo, haja vista que, esta é a parte 

envolvida, nesse sentido mantemos a pressão sobre a ALMT. 

3-) Reforma da Previdência: no dia 14 de janeiro de 2020, o Conselho da 

Previdência de Mato Grosso aprovou o envio à Assembleia Legislativa da Proposta de 

Emenda Constitucional (PEC), que prevê mudanças nas regras de concessão de 

aposentadorias dos servidores estaduais, seguindo os mesmos moldes da reforma 

nacional. Depois de ter aprovado no dia 07 de janeiro de 2020 o aumento da alíquota 

previdenciária dos servidores da ativa de 11% para 14%, de Aposentados e pensionistas 

que ganham R$ 5.839, que hoje são isentos de contribuição, passaram a pagar de forma 

abusiva 14%, o que representa uma grande injustiça e um rombo no orçamento dos que 

já contribuíram durante toda a vida. A mesma alíquota será cobrada dos inativos que 

ganham acima de R$ 5.839 e atualmente pagam R$ 11%. Durante o período da 

pandemia e aprofundamento das consequências da Covid-19 o Governador tentou 

aprovar a Reforma da Previdência, que na análise dos sindicatos das categorias do poder 

executivo é pior que a reforma federal. Mesmo com a mobilização virtual e pressão 

sobre deputados estaduais, o projeto entrou na pauta da ALMT em 03 de junho, por 

meio de mobilização dos sindicatos de diversas categorias que compõe o Fórum 

Sindical Estadual, foram construídas Emendas contemplando regras de transição que 

reduzissem os danos ao servidor público. Desde então várias negociações foram feitas e 

o governo se mantém firme em não aceitar as propostas de emendas. Nesse sentido a 
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ADUNEMAT tem mobilizado a categoria para pressão online e nos e-mail e contatos de 

WhatsApp dos deputados, o que tem surtido efeito, a base governista não estando certa 

da quantidade de votos que tem na casa, tem retirado de pauta a PEC e retomado 

negociações. Dos vários problemas encontrados nesse processo, registramos as 

negociações corporativistas que algumas categorias da segurança pública tem feito a 

parte, tentando emplacar benefícios corporativistas, o que resulta em fragilização nas 

negociações gerais.  

4-) Ensino Remoto na UNEMAT: A Administração da universidade convocou 

para os dias 29 e 30 de junho, sessão online do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão da universidade, para discutir minuta apresentada por uma Comissão 

Temporária, instituída pelo órgão, que discutiu estratégias de retorno as atividades 

presenciais na UNEMAT. A comissão analisou que não há possibilidade de retorno 

presencial e apresentou uma Minuta que regulamenta o ensino remoto até Dezembro de 

2020, criando o semestre 2020/3. A sessão do CONEPE foi interrompida devido o luto 

pelo falecimento de um professor da universidade, em decorrência a Covid-19, portanto 

as discussões serão retomadas na sequência da reunião. 

 

ADUFES 

Informe prestado por: prof.ª Ana Carolina Galvão, presidente ADUFES 

1. Lives: 

A Adufes continua realizando lives semanais transmitidas pelo canal do youtube e 

facebook como forma de ampliar o contato com a base, abordando temas de interesse da 

comunidade universitária. No mês de junho, realizamos: 

02/06: A universidade necessária em tempos de pandemia (João Carlos Salles). 

11/06: A superexploração do trabalho via teletrabalho e o papel do sindicalismo (Eblin 

Farage e Maurício Mulinari). 

17/06: Economia pré e pós pandemia e seus reflexos no mundo do trabalho (Paulo 

Nakatani). 
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24/06: O ensino remoto e o teletrabalho na Ufes (dirigentes das entidades da Ufes: 

Adufes, Sintufes e DCE). 

30/06: O trabalho docente nas universidades (Dulcinea Rosemberg Sarmento, Beth 

Barros e Gaudêncio Frigotto). 

2. Plenárias virtuais e Conselho de Representantes 

No mês de junho realizamos uma plenária virtual geral e mais 10 plenárias setoriais, 

com todos os centros de ensino da universidade. A realização setorial permitiu um 

tempo maior de diálogo com as/os docentes, abordando as especificidades de cada local 

de trabalho.  

Também foi realizada uma reunião virtual do Conselho de Representantes.  

3. Suspensão do calendário  

Apesar de toda mobilização realizada pelo sindicato, o CEPE decidiu pela manutenção 

do calendário acadêmico, devido ao forte empenho da Reitoria para isso, com diversos 

pareceres que deixaram a comunidade acadêmica amedrontada (procuradoria e pró-

reitores manifestando-se contrariamente à suspensão alegando que com isso teriam que 

cancelar contratos de prestadores de serviços, professores substitutos, cortar salários de 

docentes, suspender bolsas e auxílios estudantis). 

4. Assessoria Jurídica 

Docente mantém na justiça título de doutor obtido em país estrangeiro: 

http://adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3468-docente-mantem-na-justica-titulo-

de-doutor-obtido-em-pais-estrangeiro.html  

Jurídico da Adufes garante aposentadoria indeferida pela Ufes em razão de tempo 

simultâneo:https://www.adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3477-juridico-tempo-

de-servico-clt.html  

Ação da Adufes tem decisão favorável na justiça sobre aplicação de alíquota 

progressiva no Plano de Seguridade Social: http://adufes.org.br/portal/noticias/37-

adufes/3505-acao-da-adufes-tem-decisao-favoravel-na-justica-sobre-aplicacao-de-

aliquota-progressiva-no-plano-de-seguridade-social.html?fbclid=IwAR2ubca2p-

fEBBKZrB-guhnuf9SPvWXtCyfBYy256WpDjxkrOiNDUH2gP-0  

http://adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3468-docente-mantem-na-justica-titulo-de-doutor-obtido-em-pais-estrangeiro.html
http://adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3468-docente-mantem-na-justica-titulo-de-doutor-obtido-em-pais-estrangeiro.html
http://adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3505-acao-da-adufes-tem-decisao-favoravel-na-justica-sobre-aplicacao-de-aliquota-progressiva-no-plano-de-seguridade-social.html?fbclid=IwAR2ubca2p-fEBBKZrB-guhnuf9SPvWXtCyfBYy256WpDjxkrOiNDUH2gP-0
http://adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3505-acao-da-adufes-tem-decisao-favoravel-na-justica-sobre-aplicacao-de-aliquota-progressiva-no-plano-de-seguridade-social.html?fbclid=IwAR2ubca2p-fEBBKZrB-guhnuf9SPvWXtCyfBYy256WpDjxkrOiNDUH2gP-0
http://adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3505-acao-da-adufes-tem-decisao-favoravel-na-justica-sobre-aplicacao-de-aliquota-progressiva-no-plano-de-seguridade-social.html?fbclid=IwAR2ubca2p-fEBBKZrB-guhnuf9SPvWXtCyfBYy256WpDjxkrOiNDUH2gP-0
http://adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3505-acao-da-adufes-tem-decisao-favoravel-na-justica-sobre-aplicacao-de-aliquota-progressiva-no-plano-de-seguridade-social.html?fbclid=IwAR2ubca2p-fEBBKZrB-guhnuf9SPvWXtCyfBYy256WpDjxkrOiNDUH2gP-0
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Adufes ingressa na justiça para garantir direitos da categoria (instrução normativa 28): 

http://adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3490-adufes-ingressa-na-justica-para-

garantir-direitos-da-categoria.html  

5. Reuniões do GT de Política Educacional e GT Carreira 

Realizamos 2 reuniões com o GTPE e uma reunião com a participação dos membros do 

GT Carreira. O objetivo é agregar as contribuições da base na elaboração de materiais 

do sindicato de enfrentamento às decisões da Ufes sobre ensino remoto e problematizar 

a superexploração que toma novos contornos com o teletrabalho. 

6. Ensino remoto 

A Ufes está avançando em direção à adesão ao ensino remoto, mesmo sem diálogo 

efetivo com a comunidade acadêmica.  

A Adufes tem interpelado a Reitoria a respeito desses adiantamentos e realizou as 

seguintes ações: 

a) Ofício (não respondido) questionando resposta do reitor ao Ministério Público, 

com encaminhamentos não debatidos na universidade: 

https://adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3487-reitor-paulo-vargas-responde-a-

procuradoria-e-revela-encaminhamentos-nao-discutidos-com-a-comunidade-

academica.html  

b) Elaboração, com a colaboração da base (GTPE), de uma cartilha sobre o ensino 

remoto. Inicialmente pretendíamos aguardar o material do GTPE articulado 

nacionalmente, mas como não obtivemos retorno e tínhamos urgência, elaboramos 

material próprio. O material foi enviado à reitoria e também foi pedido que fosse 

encaminhado a todos os Centros de Ensino (não foi enviado e o ofício não foi 

respondido). 

https://bit.ly/2YLqxFD  

c) Campanha “Ufes contra o ensino remoto: ninguém fica para trás”. Trata-se de 

campanha com os três segmentos, lançada durante a live de 24/06 (O ensino remoto e o 

teletrabalho na Ufes). Como parte da campanha, já divulgamos: 

- um vídeo, produziu pelo DCE, apoiado pelas demais entidades:  

http://adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3490-adufes-ingressa-na-justica-para-garantir-direitos-da-categoria.html
http://adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3490-adufes-ingressa-na-justica-para-garantir-direitos-da-categoria.html
https://adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3487-reitor-paulo-vargas-responde-a-procuradoria-e-revela-encaminhamentos-nao-discutidos-com-a-comunidade-academica.html
https://adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3487-reitor-paulo-vargas-responde-a-procuradoria-e-revela-encaminhamentos-nao-discutidos-com-a-comunidade-academica.html
https://adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3487-reitor-paulo-vargas-responde-a-procuradoria-e-revela-encaminhamentos-nao-discutidos-com-a-comunidade-academica.html
https://bit.ly/2YLqxFD
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https://www.youtube.com/watch?v=ZlaaYNqC26c  

https://www.instagram.com/tv/CCGFXJID5dD/?igshid=1s8t4ko099h27  

https://www.facebook.com/221978324526937/posts/3244147655643307/  

- uma “Convocação das entidades da Ufes ao debate democrático”, que busca 

demonstrar a forma como a reitoria tem atuado, sem dialogar com a comunidade 

acadêmica: 

http://adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3517-segmentos-reivindicam-da-reitoria-

debate-democratico-em-defesa-da-ufes.html   

7. Ações de solidariedade 

A Adufes fez uma nova rodada de apoios financeiros para doação de cestas básicas, 

peças para manutenção de equipamentos hospitalares, auxílio a projeto de produção de 

protetores faciais e confecção de máscaras para doação a comunidades carentes. 

https://adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3496-adufes-reliza-novas-acoes-de-

solidariedade-direcionadas-aos-impactos-do-coronavirus.html  

8. Preparação para realização de Assembleia Virtual 

A Adufes está se preparando tecnológica e juridicamente para realizar Assembleia da 

categoria, tendo como único ponto de pauta o 8º CONAD extraordinário. 

9. Participação em Fóruns Sociais 

Adufes participa de fórum que reúne 43 entidades na luta pela classe trabalhadora: 

https://adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3510-adufes-participa-de-forum-que-

reune-43-entidades-na-luta-pela-classe-trabalhadora.html  

Apoio à greve dos entregadores: http://www.adufes.org.br/portal/noticias/37-

adufes/3513-forum-capixaba-em-defesa-da-vida-das-trabalhadoras-e-trabalhadores-

apoio-a-greve-dos-entregadores-por-aplicativo.html  

 

ADOPEAD  

Informe prestado por: Diretoria da ADOPEAD 

A Adopead-SSind tem os seguintes informes: 

Mobilizações: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZlaaYNqC26c
https://www.instagram.com/tv/CCGFXJID5dD/?igshid=1s8t4ko099h27
https://www.facebook.com/221978324526937/posts/3244147655643307/
http://adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3517-segmentos-reivindicam-da-reitoria-debate-democratico-em-defesa-da-ufes.html
http://adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3517-segmentos-reivindicam-da-reitoria-debate-democratico-em-defesa-da-ufes.html
https://adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3496-adufes-reliza-novas-acoes-de-solidariedade-direcionadas-aos-impactos-do-coronavirus.html
https://adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3496-adufes-reliza-novas-acoes-de-solidariedade-direcionadas-aos-impactos-do-coronavirus.html
https://adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3510-adufes-participa-de-forum-que-reune-43-entidades-na-luta-pela-classe-trabalhadora.html
https://adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3510-adufes-participa-de-forum-que-reune-43-entidades-na-luta-pela-classe-trabalhadora.html
http://www.adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3513-forum-capixaba-em-defesa-da-vida-das-trabalhadoras-e-trabalhadores-apoio-a-greve-dos-entregadores-por-aplicativo.html
http://www.adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3513-forum-capixaba-em-defesa-da-vida-das-trabalhadoras-e-trabalhadores-apoio-a-greve-dos-entregadores-por-aplicativo.html
http://www.adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3513-forum-capixaba-em-defesa-da-vida-das-trabalhadoras-e-trabalhadores-apoio-a-greve-dos-entregadores-por-aplicativo.html
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- Contribuição às campanhas de solidariedade (ADCEFET, AERJ e DCE - UNIRIO); 

- Mobilizações: tem ocorrido através da divulgação e promoção das lives das 

Seções Sindicais, do ANDES e Fóruns; 

- NOTA DA DIRETORIA DA ADOPEAD-SSIND SOBRE A PORTARIA No. 

343/2020, DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

- Nota de Repúdio - Assinamos uma nota conjunta de repúdio ao racismo, ocorrido 

na UFRRJ 

Ações internas: 

- Construção do Site da Adopead-SSind 

- Construção do Canal da Adopead-SSind no Youtube 

Programação de Lives: 

Live 1 - 13/07/2020, de 18:00 h às 19:20 h. 

Tema: “EaD: de qual educação e ensino estamos falando?” 

Debatedores: Leonardo Castro (UNIRIO), Cledinaldo Borges (ADUFPI) e uma aluna 

de graduação da modalidade EaD. 

Mediação: Carolina Emilia. 

Live 2 - 27/07/2020, de 18:00 h às 19:20 h. 

Tema: Os desafios da EaD em tempos de pandemia e de ensino remoto. 

Assembleia Online - 14/07/2020 

Pauta proposta: 

- Atualização sindical 

- Atualizações administrativas 

- Representação para o 8º CONAD Extraordinário 

 

 

ADUFOP  

Informe prestado por: Diretoria da ADUFOP 

 

Ações da Ações 

articuladas 

Ações de 

solidaried

Ações da 

comunica

Ações da 

Comissão 

Ações Jurídicas 



 

44 

 

Diretoria com demais 

entidades 

ade ção Eleitoral da 

ADUFOP 

 

16/03/202

0 

Nota de 

esclarecim
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https://www.adufop.org.br/post/nota-de-esclarecimento-da-diretoria-da-adufop
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ADUFOP 

 

Educação em 

Minas Gerais 

 

5.026,35 

em 

materiais 

de 

construção 

ao MAB 

(Moviment

o dos 

Atingidos 

por 

Barragens) 

para 

construção 

de uma 

casa para 

uma 

família 

atingida 

em Barra 

Longa. 

Ação 

crítica ao 

marco de 

04 anos do 

rompiment

o/crime e 

morosidad

e do 

processo 

de 

reparação 

às 

comunidad

es 

atingidas: 

(“A vale 

destrói, o 

povo 

constrói”) 

ADUFOP 

e do 

ANDES-

SN 

 

Reforma da 

Previdência 

https://www.adufop.org.br/post/aten%C3%A7%C3%A3o-expediente-adufop
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19/03/202

0 

Nota da 

ADUFOP 

contra o 

Ensino à 

Distância 

- Em 

tempos de 

quarenten

a - 

Coronavír

us 

(COVID-

19) 

 

 

01/05/2020 

1º DE MAIO 

EM OURO 

PRETO E 

MARIANA: 

DIA DE 

LUTA DO 

TRABALH

ADOR E 

TRABALH

ADORA! 

 

 

18/05/202

0 

Produção 

de 6 mil 

panfletos 

para serem 

entregues 

juntos com 

máscaras 

com 

conteúdo – 

como usar 

e lavar as 

máscaras e 

texto/ 

reflexão 

crítica 

acerca do 

desmonte 

das 

políticas 

sociais, EC 

95, 

omissão do 

Estado e 

governo 

Bolsonaro. 

 

 

26/03/202

0 

Arte: O 

que 

importa, 

nesse 

momento, 

é salvar 

vidas! 

 

   

04/06/2020 

Considerações 

da ADUFOP 

sobre a proposta 

da 

Administração 

da UFOP de 

Período Letivo 

Especial 

 

 

 

4/03/2020  

Reunião 

da 

Diretoria 

via 

Google 

Hangout 

 

 

11/05/2020 

Carta aberta 

em defesa da 

vida e contra 

a mineração 

em 

Ibirité(MG) 

 

20/05/202

0 

Doação de 

5 cestas 

básicas 

para o 

Centro 

Acadêmic

o de 

História 

 

31/03/202

0 

Arte: Em 

defesa da 

democraci

a. 

Ditadura 

nunca 

mais! 

 

  

23/06/2020 

Consequências 

para os docentes 

- Período Letivo 

Especial (PLE) e 

Portaria 544 
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02/04/202

0 

Nota de 

repúdio da 

ADUFOP 

sobre o 

trabalho 

na 

mineração 

em tempo 

de 

quarenten

a 

 

15/05/2020 

Coronavírus: 

Medidas em 

defesa da 

saúde de 

Congonhas! 

 

25/05/202

0 

Doação de 

20 cestas 

básicas 

para 

Campanha 

Nós por 

Nós 

 

 

16/04/202

0 

Deputados 

aproveita

m o 

contexto 

de 

inseguranç

a gerado 

pela 

pandemia 

para 

aprovar a 

MP 905 

 

  

26/06/2020 

ADUFOP pede 

esclarecimentos 

à reitoria sobre a 

proposta de 

ensino remoto 

 

 

 

 

13/04/202

0 

Nota de 

REPÚDIO 

da 

ADUFOP 

contra o 

retorno 

das 

atividades 

nas 

Escolas 

em Minas 

Gerais 

 

 

28/05/2020 

Nota 

conjunta 

sobre as 

atividades 

remotas nas 

instituições 

públicas de 

ensino 

  

21/04/202

0 

21 de 

abril: Dia 

de 

Tiradentes 

  

 

15/04/202

0 

Nota de 

repúdio às 

atitudes do 

 

01/05/2020 

NESTE 

PERÍODO 

DE 

PANDEMIA

  

27/04/202

0 

Chamada 

Cultural 
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presidente 

da 

República 

Jair 

Bolsonaro 

 

, A 

MINERAÇÃ

O TEM QUE 

PARAR! A 

VIDA É 

ESSENCIAL

, A 

MINERAÇÃ

O NÃO! 

 

 

 

ADUFOP 

 

29/04/202

0 

Nota da 

ADUFOP 

em 

repúdio às 

declaraçõe

s do 

ministro 

da 

economia 

 

 

18/06/2020 

Participação 

da Professora 

Cristina 

Maia 

(Diretora da 

ADUFOP) 

em Live - 

Porque o 

ensino 

remoto não 

deve ser 

adotado na 

UFOP  

 

 

  

01/05/202

0 

1º de maio 

- Dia do 

Trabalhad

or e da 

Trabalhad

ora 

  

 

01/05/202

0 

Nota da 

Diretoria 

da 

ADUFOP: 

Primeiro 

de maio - 

Viva a 

classe 

trabalhado

ra 

   

1/05/2020 

Chamada 

Cultural: 

Indicação 

da semana 

– 1º de 

maio 
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https://www.adufop.org.br/post/nota-da-diretoria-da-adufop-primeiro-de-maio-viva-a-classe-trabalhadora
https://www.adufop.org.br/post/nota-da-diretoria-da-adufop-primeiro-de-maio-viva-a-classe-trabalhadora
https://www.adufop.org.br/post/nota-da-diretoria-da-adufop-primeiro-de-maio-viva-a-classe-trabalhadora
https://www.adufop.org.br/post/nota-da-diretoria-da-adufop-primeiro-de-maio-viva-a-classe-trabalhadora
https://www.adufop.org.br/post/nota-da-diretoria-da-adufop-primeiro-de-maio-viva-a-classe-trabalhadora
https://www.adufop.org.br/post/nota-da-diretoria-da-adufop-primeiro-de-maio-viva-a-classe-trabalhadora
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana
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03/05/202

0 

Nota de 

pesar pelo 

faleciment

o da ex 

funcionári

a da 

ADUFOP 

Izis Maria 

Ribeiro 

Ferreira 

 

 

 

 

   

07/05/202

0 

O que 

alguns 

chamam 

de 

balbúrdia, 

nós 

chamamos 

de 

produção 

de 

conhecime

nto 

público! 

Campanha 

do 

ANDES-

SN / 

UFOP 

 

  

 

13/05/202

0 

Informe 

ADUFOP: 

Reunião 

do 

Conselho 

de 

Represent

antes 

   

08/05/202

0 

Chamada 

Cultural: 

Indicação 

da Semana 

2 

  

 

14/05/202

0 

Informe 

ADUFOP: 

Prorrogaç

   

15/05/202

0 

Chamada 

Cultural: 

Indicação 

  

https://www.adufop.org.br/post/nota-de-pesar-pelo-falecimento-da-ex-funcion%C3%A1ria-da-adufop-izis-maria-ribeiro-ferreira
https://www.adufop.org.br/post/nota-de-pesar-pelo-falecimento-da-ex-funcion%C3%A1ria-da-adufop-izis-maria-ribeiro-ferreira
https://www.adufop.org.br/post/nota-de-pesar-pelo-falecimento-da-ex-funcion%C3%A1ria-da-adufop-izis-maria-ribeiro-ferreira
https://www.adufop.org.br/post/nota-de-pesar-pelo-falecimento-da-ex-funcion%C3%A1ria-da-adufop-izis-maria-ribeiro-ferreira
https://www.adufop.org.br/post/nota-de-pesar-pelo-falecimento-da-ex-funcion%C3%A1ria-da-adufop-izis-maria-ribeiro-ferreira
https://www.adufop.org.br/post/nota-de-pesar-pelo-falecimento-da-ex-funcion%C3%A1ria-da-adufop-izis-maria-ribeiro-ferreira
https://www.adufop.org.br/post/nota-de-pesar-pelo-falecimento-da-ex-funcion%C3%A1ria-da-adufop-izis-maria-ribeiro-ferreira
https://www.adufop.org.br/post/nota-de-pesar-pelo-falecimento-da-ex-funcion%C3%A1ria-da-adufop-izis-maria-ribeiro-ferreira
https://www.adufop.org.br/post/nota-de-pesar-pelo-falecimento-da-ex-funcion%C3%A1ria-da-adufop-izis-maria-ribeiro-ferreira
https://www.adufop.org.br/post/nota-de-pesar-pelo-falecimento-da-ex-funcion%C3%A1ria-da-adufop-izis-maria-ribeiro-ferreira
https://www.adufop.org.br/post/o-que-alguns-chamam-de-balb%C3%BArdia-n%C3%B3s-chamamos-de-produ%C3%A7%C3%A3o-de-conhecimento-p%C3%BAblico
https://www.adufop.org.br/post/o-que-alguns-chamam-de-balb%C3%BArdia-n%C3%B3s-chamamos-de-produ%C3%A7%C3%A3o-de-conhecimento-p%C3%BAblico
https://www.adufop.org.br/post/o-que-alguns-chamam-de-balb%C3%BArdia-n%C3%B3s-chamamos-de-produ%C3%A7%C3%A3o-de-conhecimento-p%C3%BAblico
https://www.adufop.org.br/post/o-que-alguns-chamam-de-balb%C3%BArdia-n%C3%B3s-chamamos-de-produ%C3%A7%C3%A3o-de-conhecimento-p%C3%BAblico
https://www.adufop.org.br/post/o-que-alguns-chamam-de-balb%C3%BArdia-n%C3%B3s-chamamos-de-produ%C3%A7%C3%A3o-de-conhecimento-p%C3%BAblico
https://www.adufop.org.br/post/o-que-alguns-chamam-de-balb%C3%BArdia-n%C3%B3s-chamamos-de-produ%C3%A7%C3%A3o-de-conhecimento-p%C3%BAblico
https://www.adufop.org.br/post/o-que-alguns-chamam-de-balb%C3%BArdia-n%C3%B3s-chamamos-de-produ%C3%A7%C3%A3o-de-conhecimento-p%C3%BAblico
https://www.adufop.org.br/post/o-que-alguns-chamam-de-balb%C3%BArdia-n%C3%B3s-chamamos-de-produ%C3%A7%C3%A3o-de-conhecimento-p%C3%BAblico
https://www.adufop.org.br/post/o-que-alguns-chamam-de-balb%C3%BArdia-n%C3%B3s-chamamos-de-produ%C3%A7%C3%A3o-de-conhecimento-p%C3%BAblico
https://www.adufop.org.br/post/o-que-alguns-chamam-de-balb%C3%BArdia-n%C3%B3s-chamamos-de-produ%C3%A7%C3%A3o-de-conhecimento-p%C3%BAblico
https://www.adufop.org.br/post/o-que-alguns-chamam-de-balb%C3%BArdia-n%C3%B3s-chamamos-de-produ%C3%A7%C3%A3o-de-conhecimento-p%C3%BAblico
https://www.adufop.org.br/post/o-que-alguns-chamam-de-balb%C3%BArdia-n%C3%B3s-chamamos-de-produ%C3%A7%C3%A3o-de-conhecimento-p%C3%BAblico
https://www.adufop.org.br/post/o-que-alguns-chamam-de-balb%C3%BArdia-n%C3%B3s-chamamos-de-produ%C3%A7%C3%A3o-de-conhecimento-p%C3%BAblico
https://www.adufop.org.br/post/o-que-alguns-chamam-de-balb%C3%BArdia-n%C3%B3s-chamamos-de-produ%C3%A7%C3%A3o-de-conhecimento-p%C3%BAblico
https://www.adufop.org.br/post/o-que-alguns-chamam-de-balb%C3%BArdia-n%C3%B3s-chamamos-de-produ%C3%A7%C3%A3o-de-conhecimento-p%C3%BAblico
https://www.adufop.org.br/post/o-que-alguns-chamam-de-balb%C3%BArdia-n%C3%B3s-chamamos-de-produ%C3%A7%C3%A3o-de-conhecimento-p%C3%BAblico
https://www.adufop.org.br/post/o-que-alguns-chamam-de-balb%C3%BArdia-n%C3%B3s-chamamos-de-produ%C3%A7%C3%A3o-de-conhecimento-p%C3%BAblico
https://www.adufop.org.br/post/o-que-alguns-chamam-de-balb%C3%BArdia-n%C3%B3s-chamamos-de-produ%C3%A7%C3%A3o-de-conhecimento-p%C3%BAblico
https://www.adufop.org.br/post/informe-adufop-reuni%C3%A3o-do-conselho-de-representantes
https://www.adufop.org.br/post/informe-adufop-reuni%C3%A3o-do-conselho-de-representantes
https://www.adufop.org.br/post/informe-adufop-reuni%C3%A3o-do-conselho-de-representantes
https://www.adufop.org.br/post/informe-adufop-reuni%C3%A3o-do-conselho-de-representantes
https://www.adufop.org.br/post/informe-adufop-reuni%C3%A3o-do-conselho-de-representantes
https://www.adufop.org.br/post/informe-adufop-reuni%C3%A3o-do-conselho-de-representantes
https://www.adufop.org.br/post/informe-adufop-reuni%C3%A3o-do-conselho-de-representantes
https://www.adufop.org.br/post/informe-adufop-reuni%C3%A3o-do-conselho-de-representantes
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-1
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-1
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-1
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-1
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-1
https://www.adufop.org.br/post/informe-adufop-prorroga%C3%A7%C3%A3o-do-mandato-da-diretoria
https://www.adufop.org.br/post/informe-adufop-prorroga%C3%A7%C3%A3o-do-mandato-da-diretoria
https://www.adufop.org.br/post/informe-adufop-prorroga%C3%A7%C3%A3o-do-mandato-da-diretoria
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-3
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-3
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-3


 

50 

 

ão do 

Mandato 

da 

Diretoria 

 

da Semana 

3 

 

22/05/202

0 

Nota da 

ADUFOP 

contra o 

Ensino 

Remoto 

proposto 

pela 

reitoria da 

UFOP 

 

   

22/05/202

0 

Chamada 

Cultural: 

Indicação 

da Semana 

4 

 

 

  

 

25/05/202

0 

Aulas de 

Graduação 

em 

Universid

ades 

Federais 

em tempos 

de 

COVID-

19: 

desafios e 

estratégias 

implement

adas 

 

Escrito 

pelas 

professora

s Amanda 

   

29/05/202

0 

Chamada 

Cultural: 

Indicação 

da Semana 

5 

 

  

https://www.adufop.org.br/post/informe-adufop-prorroga%C3%A7%C3%A3o-do-mandato-da-diretoria
https://www.adufop.org.br/post/informe-adufop-prorroga%C3%A7%C3%A3o-do-mandato-da-diretoria
https://www.adufop.org.br/post/informe-adufop-prorroga%C3%A7%C3%A3o-do-mandato-da-diretoria
https://www.adufop.org.br/post/informe-adufop-prorroga%C3%A7%C3%A3o-do-mandato-da-diretoria
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-3
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-3
https://www.adufop.org.br/post/nota-da-adufop-contra-o-ensino-remoto-proposto-pela-reitoria-da-ufop
https://www.adufop.org.br/post/nota-da-adufop-contra-o-ensino-remoto-proposto-pela-reitoria-da-ufop
https://www.adufop.org.br/post/nota-da-adufop-contra-o-ensino-remoto-proposto-pela-reitoria-da-ufop
https://www.adufop.org.br/post/nota-da-adufop-contra-o-ensino-remoto-proposto-pela-reitoria-da-ufop
https://www.adufop.org.br/post/nota-da-adufop-contra-o-ensino-remoto-proposto-pela-reitoria-da-ufop
https://www.adufop.org.br/post/nota-da-adufop-contra-o-ensino-remoto-proposto-pela-reitoria-da-ufop
https://www.adufop.org.br/post/nota-da-adufop-contra-o-ensino-remoto-proposto-pela-reitoria-da-ufop
https://www.adufop.org.br/post/nota-da-adufop-contra-o-ensino-remoto-proposto-pela-reitoria-da-ufop
https://www.adufop.org.br/post/nota-da-adufop-contra-o-ensino-remoto-proposto-pela-reitoria-da-ufop
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-4
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-4
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-4
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-4
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-4
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-5
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-5
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-5
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-5
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-5
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Nasciment

o e 

Cristina 

Maia 

(respectiv

amente 2ª 

e 1ª 

secretária 

da 

ADUFOP) 

 

02/06/202

0 

Pandemia 

+ Ensino 

Remoto: 

Qual o 

futuro das 

universida

des? 

 

 

   

01/06/202

0 

ADUFOP 

antifascist

a! 

  

 

22/06/202

0 

Alerta da 

ADUFOP 

à 

Comunida

de 

Acadêmic

a da 

UFOP 

 

   

05/06/202

0 

Chamada 

Cultural: 

Indicação 

Semana 6 

 

 

  

 

30/06/202

0 

Assemblei

a Geral 

ADUFOP 

   

12/06/202

0 

Chamada 

Cultural: 

  

https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/pandemia-ensino-remoto-qual-o-futuro-das-universidades
https://www.adufop.org.br/post/pandemia-ensino-remoto-qual-o-futuro-das-universidades
https://www.adufop.org.br/post/pandemia-ensino-remoto-qual-o-futuro-das-universidades
https://www.adufop.org.br/post/pandemia-ensino-remoto-qual-o-futuro-das-universidades
https://www.adufop.org.br/post/pandemia-ensino-remoto-qual-o-futuro-das-universidades
https://www.adufop.org.br/post/pandemia-ensino-remoto-qual-o-futuro-das-universidades
https://www.adufop.org.br/post/pandemia-ensino-remoto-qual-o-futuro-das-universidades
https://www.adufop.org.br/post/adufop-antifascista
https://www.adufop.org.br/post/adufop-antifascista
https://www.adufop.org.br/post/adufop-antifascista
https://www.adufop.org.br/post/alerta-da-adufop-%C3%A0-comunidade-acad%C3%AAmica-da-ufop
https://www.adufop.org.br/post/alerta-da-adufop-%C3%A0-comunidade-acad%C3%AAmica-da-ufop
https://www.adufop.org.br/post/alerta-da-adufop-%C3%A0-comunidade-acad%C3%AAmica-da-ufop
https://www.adufop.org.br/post/alerta-da-adufop-%C3%A0-comunidade-acad%C3%AAmica-da-ufop
https://www.adufop.org.br/post/alerta-da-adufop-%C3%A0-comunidade-acad%C3%AAmica-da-ufop
https://www.adufop.org.br/post/alerta-da-adufop-%C3%A0-comunidade-acad%C3%AAmica-da-ufop
https://www.adufop.org.br/post/alerta-da-adufop-%C3%A0-comunidade-acad%C3%AAmica-da-ufop
https://www.adufop.org.br/post/alerta-da-adufop-%C3%A0-comunidade-acad%C3%AAmica-da-ufop
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-semana-6
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-semana-6
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-semana-6
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-semana-6
https://www.adufop.org.br/post/assembleia-geral-adufop-extraordin%C3%A1ria-e-on-line
https://www.adufop.org.br/post/assembleia-geral-adufop-extraordin%C3%A1ria-e-on-line
https://www.adufop.org.br/post/assembleia-geral-adufop-extraordin%C3%A1ria-e-on-line
https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-cultural-semana-7
https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-cultural-semana-7
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Extraordin

ária e On-

line 

 

Indicação 

Semana 7 

 

 

 

 

   

18/06/202

0 

Participaç

ão da 

Professora 

Cristina 

Maia 

(Diretora 

da 

ADUFOP) 

em Live - 

Porque o 

ensino 

remoto 

não deve 

ser 

adotado na 

UFOP 

 

 

  

    

19/06/202

0 

Chamada 

Cultural: 

Indicação 

Semana 8 

  

    

26/06/202

0 

  

https://www.adufop.org.br/post/assembleia-geral-adufop-extraordin%C3%A1ria-e-on-line
https://www.adufop.org.br/post/assembleia-geral-adufop-extraordin%C3%A1ria-e-on-line
https://www.adufop.org.br/post/assembleia-geral-adufop-extraordin%C3%A1ria-e-on-line
https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-cultural-semana-7
https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-cultural-semana-7
https://www.youtube.com/watch?v=27X1LQ9N0Z4
https://www.youtube.com/watch?v=27X1LQ9N0Z4
https://www.youtube.com/watch?v=27X1LQ9N0Z4
https://www.youtube.com/watch?v=27X1LQ9N0Z4
https://www.youtube.com/watch?v=27X1LQ9N0Z4
https://www.youtube.com/watch?v=27X1LQ9N0Z4
https://www.youtube.com/watch?v=27X1LQ9N0Z4
https://www.youtube.com/watch?v=27X1LQ9N0Z4
https://www.youtube.com/watch?v=27X1LQ9N0Z4
https://www.youtube.com/watch?v=27X1LQ9N0Z4
https://www.youtube.com/watch?v=27X1LQ9N0Z4
https://www.youtube.com/watch?v=27X1LQ9N0Z4
https://www.youtube.com/watch?v=27X1LQ9N0Z4
https://www.youtube.com/watch?v=27X1LQ9N0Z4
https://www.youtube.com/watch?v=27X1LQ9N0Z4
https://www.youtube.com/watch?v=27X1LQ9N0Z4
https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-cultural-semana-8
https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-cultural-semana-8
https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-cultural-semana-8
https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-cultural-semana-8
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Chamada 

Cultural: 

Indicação 

Semana 9 

    

29/06/202

0 

Governo 

cancela 

cerimônia 

de posse 

do novo 

ministro 

da 

Educação 

após 

fraudes em 

currículo 

  

 

ADUFPB 

Informe prestado por: Fernando Cunha 

 

Na UFPB ainda não foi definido o período de eleições para reitoria, 

porém o mandado da reitoria se encerra em novembro de 2020; 

A diretoria da Adufpb entrou com ação civil pública contra os cortes nos 

auxílios transporte e nas insalubridades; 

Realizamos plenária docente no dia 25/06 com pauta campanha nacional 

Fora Bolsonaro e calendário extraordinário na UFPB e vamos realizar plenárias por 

centro na UFPB; 

Estamos na 12ª versão do Projeto realidade Brasileira e Universidade e 

todos estão disponivel no canal da Adufpb no youtube; 

Realizamos reuniões dos GTs de Política Educacional e GTPAUA e 

participamos da reunião virtual nacional desses dois Gt´s; 

https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-cultural-semana-9
https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-cultural-semana-9
https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-cultural-semana-9
https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-cultural-semana-9
https://www.adufop.org.br/post/governo-cancela-cerim%C3%B4nia-de-posse-do-novo-ministro-da-educa%C3%A7%C3%A3o-ap%C3%B3s-fraudes-em-curr%C3%ADculo
https://www.adufop.org.br/post/governo-cancela-cerim%C3%B4nia-de-posse-do-novo-ministro-da-educa%C3%A7%C3%A3o-ap%C3%B3s-fraudes-em-curr%C3%ADculo
https://www.adufop.org.br/post/governo-cancela-cerim%C3%B4nia-de-posse-do-novo-ministro-da-educa%C3%A7%C3%A3o-ap%C3%B3s-fraudes-em-curr%C3%ADculo
https://www.adufop.org.br/post/governo-cancela-cerim%C3%B4nia-de-posse-do-novo-ministro-da-educa%C3%A7%C3%A3o-ap%C3%B3s-fraudes-em-curr%C3%ADculo
https://www.adufop.org.br/post/governo-cancela-cerim%C3%B4nia-de-posse-do-novo-ministro-da-educa%C3%A7%C3%A3o-ap%C3%B3s-fraudes-em-curr%C3%ADculo
https://www.adufop.org.br/post/governo-cancela-cerim%C3%B4nia-de-posse-do-novo-ministro-da-educa%C3%A7%C3%A3o-ap%C3%B3s-fraudes-em-curr%C3%ADculo
https://www.adufop.org.br/post/governo-cancela-cerim%C3%B4nia-de-posse-do-novo-ministro-da-educa%C3%A7%C3%A3o-ap%C3%B3s-fraudes-em-curr%C3%ADculo
https://www.adufop.org.br/post/governo-cancela-cerim%C3%B4nia-de-posse-do-novo-ministro-da-educa%C3%A7%C3%A3o-ap%C3%B3s-fraudes-em-curr%C3%ADculo
https://www.adufop.org.br/post/governo-cancela-cerim%C3%B4nia-de-posse-do-novo-ministro-da-educa%C3%A7%C3%A3o-ap%C3%B3s-fraudes-em-curr%C3%ADculo
https://www.adufop.org.br/post/governo-cancela-cerim%C3%B4nia-de-posse-do-novo-ministro-da-educa%C3%A7%C3%A3o-ap%C3%B3s-fraudes-em-curr%C3%ADculo
https://www.adufop.org.br/post/governo-cancela-cerim%C3%B4nia-de-posse-do-novo-ministro-da-educa%C3%A7%C3%A3o-ap%C3%B3s-fraudes-em-curr%C3%ADculo
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Iniciamos na sexta feira 26/06 o momento de arte e cultura e na próxima 

sexta feira dia 03/07 faremos uma live político-cultural com o Quinteto da Paraíba e 

Xangai; 

Realizaremos na próxima semana reunião com a administração da 

universidade para tratar sobre as progressões funcionais e os pedidos de aposentadorias 

pois a administração não vem seguindo a legislação e seguindo portarias e Instruções 

normativas ministeriais. 

Complementando os informes: 

Também solicitamos ao Andes-SN um parecer da assessoria Jurídica 

Nacional sobre as funções docente EBTT no que se refere a ministrar aulas no ensino 

superior e também dos docentes do ensino superior ministrar aula no Educação Básica 

ou Tecnológica, no dia 25/06/2020. 

 

ADUFERPE 

Informes prestados por: Diretoria da ADUFERPE 

 

15/06 - A Aduferpe, junto com outros representantes das entidades 

sindicais ligadas às universidades de Pernambuco, constroem a Articulação das 

Entidades Representativas de Trabalhadores (as) do Ensino Superior, Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico em Pernambuco. 

25/06 - Lançamento do Manifesto das entidades dos Trabalhadores em 

educação de PE - Articulação das Entidades Representativas de Trabalhadores (as) do 

Ensino Superior, Ensino Básico, Técnico e Tecnológico em Pernambuco. 

27/06 – Realização da Live: Arraial da Aduferpe com a participação de 

vários artistas populares (coco, voz e violão, pandeiro, poesia) 

29/06 – Realização do Levantamento sobre as condições de trabalho e 

expectativas de docentes acerca do ensino remoto emergencial na Universidade Federal 

Rural de Pernambuco, desenvolvido pela Aduferpe. 
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A finalidade é conhecer as condições objetivas e subjetivas da nossa 

categoria no período da pandemia, a fim de consubstanciar a posição da Aduferpe em 

relação ao ensino remoto emergencial proposto pela UFRPE. 

Encaminhamento de carta à reitoria solicitando a ampliação de tempo 

para que a comunidade da UFRPE possa se posicionar quanto a Proposta Preliminar do 

Plano de Funcionamento da UFRPE e o Período Letivo Excepcional (PLE) 2020.3 E 

2020.4, no âmbito da graduação. Ambas as propostas foram elaboradas por vários 

setores da universidade durantes 3 meses, disponibilizadas dia 26/06 com prazo de 

consulta até 05 de julho.  

 

Realização de lives nas sextas-feiras de junho: 

26/06 – A dinâmica da pandemia no Recife e Pernambuco 

19/06 – Presente e futuro das Universidades públicas 

12/06 – Projetos no congresso contra servidores públicos e direitos 

sociais 

05/06 – A crise institucional e a democracia no Brasil 

  

Outras atividades realizadas em junho/2020: Colocação de faixas em 

vários locais da UFRPE uma faixa de 10 metros na grade do prédio da reitoria, Em 

defesa da Universidade Pública pela Vida, e pedindo Fora Bolsonaro. A atividade fez 

parte da programação do Dia Nacional de Agitação e Propaganda, definido na Plenária 

Nacional Fora Bolsonaro, articulada pelas Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo. 

A faixa foi rasgada por bolsonarista e retornamos a colocá-las. 

Será realizada assembleia virtual dia 07/07 

   

APESJF 

Informes prestados por: Diretoria da APESJF-SSIND 
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Em resposta ao oficio circular 211/2020, enviamos informes para a 

Reunião Conjunta dos Setores das IEES/IMES e das IFES, a realizar-se no dia 

02/07/2020. 

 

03/06/20 

APES atua em diversas frentes contra IN28  

A APES está questionando judicialmente a legalidade da Instrução 

Normativa 28 (IN28) no âmbito da UFJF e do IF Sudeste MG. 

https://www.apesjf.org.br/apes-atua-em-diversas-frentes-contra-in28  

 

02/06/20 

APES assina Nota cautelar sobre desigualdades de gênero, raça e classe, 

necessárias que sejam observadas no Diagnóstico de Acesso Digital da UFJF 

https://www.apesjf.org.br/nota-cautelar-sobre-as-desigualdades-de-

genero-sexualidade-raca-e-classe-necessarias-que-sejam-observadas-para-o-

diagnostico-das-condicoes-de-acesso-digital-na-ufjf 

 

02/06/20 

Consu aprova comissões para planejamento de ações na pandemia 

Minuta que regulamenta o trabalho remoto é enviada aos conselheiros e 

conselheiras 

Em reunião realizada em 2 de junho, o Conselho Superior da UFJF 

aprovou a criação de comissões para planejamento de ações para o funcionamento da 

instituição no contexto da pandemia. Além da criação das comissões, os conselheiros e 

conselheiras foram informados pelo reitor Marcus David de que uma Minuta sobre a 

regulamentação do trabalho remoto seria encaminhada para ser discutida futuramente. A 

minuta pretende regulamentar o trabalho remoto de docentes e técnico-administrativos 

enquanto perdurar o estado de emergência e calamidade pública devido a pandemia. 

https://www.apesjf.org.br/apes-atua-em-diversas-frentes-contra-in28
https://www.apesjf.org.br/nota-cautelar-sobre-as-desigualdades-de-genero-sexualidade-raca-e-classe-necessarias-que-sejam-observadas-para-o-diagnostico-das-condicoes-de-acesso-digital-na-ufjf
https://www.apesjf.org.br/nota-cautelar-sobre-as-desigualdades-de-genero-sexualidade-raca-e-classe-necessarias-que-sejam-observadas-para-o-diagnostico-das-condicoes-de-acesso-digital-na-ufjf
https://www.apesjf.org.br/nota-cautelar-sobre-as-desigualdades-de-genero-sexualidade-raca-e-classe-necessarias-que-sejam-observadas-para-o-diagnostico-das-condicoes-de-acesso-digital-na-ufjf
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As comissões criadas pelo Consu foram: Tecnologia de Informação; 

Infraestrutura e Saúde; Apoio Social e Inclusão Digital; Educação Superior; Educação 

Básica; e Condições de trabalho e gestão de pessoas – esta última proposta pelo 

SINTUFEJUF. As comissões de Tecnologia da Informação e de Infraestrutura e Saúde 

serão replicadas em Governador Valadares, as demais são comuns aos dois campi. Cada 

entidade da universidade terá dois representantes em cada comissão, exceto nas 

comissões de Tecnologia da Informação que não contará com representantes das 

entidades representativas.  

https://www.apesjf.org.br/consu-aprova-comissoes-para-planejamento-

de-acoes-na-pandemia 

 

10/06/20 

APES publica Nota de repúdio contra MP 979/2020 que trata da 

designação de reitores 

A diretoria da APES repudia veementemente a publicação da Medida 

Provisória 979, de 9 de junho de 2020, do governo Bolsonaro, que prevê a designação 

de dirigentes pro tempore para as instituições federais de ensino enquanto durar a 

pandemia.  

https://www.apesjf.org.br/nota-de-repudio-contra-mp-979-2020-que-

trata-da-designacao-de-reitores 

 

SOBRE O BANNER NA SEDE DA APES 

11/06/20 

APES publica Nota de Esclarecimento sobre a manifestação LUTO POR 

VIDA 

APES publica nota de esclarecimento sobre banner exposto na fachada 

da sede, localizada no interior do campus da UFJF. O banner compõe-se de 

manifestação em repúdio aos projetos do governo de desmonte dos serviços públicos, 

https://www.apesjf.org.br/consu-aprova-comissoes-para-planejamento-de-acoes-na-pandemia
https://www.apesjf.org.br/consu-aprova-comissoes-para-planejamento-de-acoes-na-pandemia
https://www.apesjf.org.br/nota-de-repudio-contra-mp-979-2020-que-trata-da-designacao-de-reitores
https://www.apesjf.org.br/nota-de-repudio-contra-mp-979-2020-que-trata-da-designacao-de-reitores
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aos ataques aos servidores, de “luto simbólico” pelos milhares de mortos recentes por 

Covid-19 e em defesa das vidas negras. 

https://www.apesjf.org.br/nota-de-esclarecimento-sobre-a-manifestacao-

luto-por-vida  

 

17/06/20 

Notícia do ANDES: Movimento Direita Minas tenta censurar placa da 

ApesJF na UFJF 

https://www.apesjf.org.br/movimento-direita-minas-tenta-censurar-placa-

da-apesjf-na-ufjf  

23/06/20 

Associação Brasileira de Juristas pela Democracia publica nota de apoio 

a APES 

https://www.apesjf.org.br/associacao-brasileira-de-juristas-pela-

democracia-publica-nota-de-apoio-a-apes  

 

25/06/20 

SindUte/JF, SINPRO/JF, SINTUFEJUF e Contee publicam moção de 

apoio a APES 

https://www.apesjf.org.br/sindute-jf-sinpro-jf-sintufejuf-e-contee-

publicam-mocao-de-apoio-a-apes  

 

18/06/20 

APES, DCE e Sintufejuf solicitam ampliação do prazo para o debate da 

regulamentação do trabalho remoto na UFJF https://www.apesjf.org.br/apes-dce-e-

sintufejuf-solicitam-ampliacao-do-prazo-para-o-debate-da-regulamentacao-do-trabalho-

remoto-na-ufjf  

 

18/06/20 

https://www.apesjf.org.br/nota-de-esclarecimento-sobre-a-manifestacao-luto-por-vida
https://www.apesjf.org.br/nota-de-esclarecimento-sobre-a-manifestacao-luto-por-vida
https://www.apesjf.org.br/movimento-direita-minas-tenta-censurar-placa-da-apesjf-na-ufjf
https://www.apesjf.org.br/movimento-direita-minas-tenta-censurar-placa-da-apesjf-na-ufjf
https://www.apesjf.org.br/associacao-brasileira-de-juristas-pela-democracia-publica-nota-de-apoio-a-apes
https://www.apesjf.org.br/associacao-brasileira-de-juristas-pela-democracia-publica-nota-de-apoio-a-apes
https://www.apesjf.org.br/sindute-jf-sinpro-jf-sintufejuf-e-contee-publicam-mocao-de-apoio-a-apes
https://www.apesjf.org.br/sindute-jf-sinpro-jf-sintufejuf-e-contee-publicam-mocao-de-apoio-a-apes
https://www.apesjf.org.br/apes-dce-e-sintufejuf-solicitam-ampliacao-do-prazo-para-o-debate-da-regulamentacao-do-trabalho-remoto-na-ufjf
https://www.apesjf.org.br/apes-dce-e-sintufejuf-solicitam-ampliacao-do-prazo-para-o-debate-da-regulamentacao-do-trabalho-remoto-na-ufjf
https://www.apesjf.org.br/apes-dce-e-sintufejuf-solicitam-ampliacao-do-prazo-para-o-debate-da-regulamentacao-do-trabalho-remoto-na-ufjf
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APES envia contribuições para regulamentação do trabalho remoto na 

UFJF 

O documento enviado pela APES destaca que a elaboração de 

documentos que modificam o trabalho em uma conjuntura tão difícil, deve ser feita de 

forma cuidadosa e democrática e, por isso, precisa de um prazo maior para o debate 

amplo pela comunidade universitária. 

A APES também destacou que a minuta se concentra em aspectos de 

controle e avaliação, aumentando os encargos de chefias e modificando profundamente 

a dinâmica de trabalho. Também como aspectos gerais, a APES entende a necessidade 

de tratar das especificidades do trabalho de TAE e de docentes, bem como das 

condições de trabalho em Governador Valadares. 

https://www.apesjf.org.br/apes-envia-contribuicoes-para-

regulamentacao-do-trabalho-remoto-na-ufjf  

 

29/06/20 

Comitê de Monitoramento da UFJF recomenda nova suspensão das 

atividades até 30 de agosto 

https://www.apesjf.org.br/comite-de-monitoramento-da-ufjf-recomenda-

nova-suspensao-das-atividades-ate-30-de-agosto  

 

30/06/20 

28 de junho, Dia do Orgulho LGBTQIA+ 

Marcando o 28 de junho, Dia do Orgulho LGBTQIA+, a APES publica 

duas entrevistas. Uma com a professora Caroline Lima, Secretaria do ANDES-SN, da 

Coordenação do GT PCEGDS, Docente da UNEB, e outra com o professor Marco José 

de Oliveira Duarte, coordenador do Centro de Referência LGBTIQ+ da Faculdade de 

Serviço Social da UFJF. 

https://www.apesjf.org.br/28-de-junho-dia-do-orgulho-lgbtqia  

 

https://www.apesjf.org.br/apes-envia-contribuicoes-para-regulamentacao-do-trabalho-remoto-na-ufjf
https://www.apesjf.org.br/apes-envia-contribuicoes-para-regulamentacao-do-trabalho-remoto-na-ufjf
https://www.apesjf.org.br/comite-de-monitoramento-da-ufjf-recomenda-nova-suspensao-das-atividades-ate-30-de-agosto
https://www.apesjf.org.br/comite-de-monitoramento-da-ufjf-recomenda-nova-suspensao-das-atividades-ate-30-de-agosto
https://www.apesjf.org.br/28-de-junho-dia-do-orgulho-lgbtqia
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01/07/20 

APES divulga resultados da 2ª Ação Solidária do IF Sudeste MG, que 

distribuiu 176 cestas básicas e kits de higiene pessoal, e contou com contribuição da 

APES 

https://www.apesjf.org.br/2a-acao-solidaria-do-if-sudeste-mg-distribui-

176-cestas-basicas-e-kits-de-higiene-pessoal  

 

02/07/20 

APES publica artigo sobre debate racial na conjuntura pandêmica 

Continuando a série de artigos “Pandemia e Política”, a APES publica 

hoje o artigo da professora assistente da UERJ, Rosineide Freitas, intitulado O novo 

coronavírus, no Brasil, é democrático? Lugar do debate racial na conjuntura pandêmica.  

https://www.apesjf.org.br/o-novo-coronavirus-no-brasil-e-democratico-

artigo-traz-debate-racial-no-contexto-da-pandemia  

 

02/07/20 

O fórum intersindical, composto pelas entidades de representação 

docente e técnico administrativo em educação do IF Sudeste MG, realizará uma reunião 

virtual no dia 02 de julho, às 17:00. Na pauta, está a Portaria 237, que organiza o 

trabalho no âmbito do IF Sudeste MG enquanto durar o estado de emergência de saúde 

devido ao coronavírus. Também será debatido o Projeto Reencontro, proposto pela 

Reitoria do IF para planejar o futuro retorno das atividades na instituição. A reunião é 

organizada pela APES, Sintufejuf, Sinasefe seção Rio Pomba e Sinasefe Seção 

Barbacena. 

 

Reuniões do Forum Intersidindical (IF Sudeste MG) 

A Apes participou de reuniões do fórum intersindincal para debater ações 

relativas a portaria de regulamentação do trabalho remoto da instituição e sobre o 

Projeto Reencontro, que deverá planejar a o retorno das atividades acadêmicas na 

https://www.apesjf.org.br/2a-acao-solidaria-do-if-sudeste-mg-distribui-176-cestas-basicas-e-kits-de-higiene-pessoal
https://www.apesjf.org.br/2a-acao-solidaria-do-if-sudeste-mg-distribui-176-cestas-basicas-e-kits-de-higiene-pessoal
https://www.apesjf.org.br/o-novo-coronavirus-no-brasil-e-democratico-artigo-traz-debate-racial-no-contexto-da-pandemia
https://www.apesjf.org.br/o-novo-coronavirus-no-brasil-e-democratico-artigo-traz-debate-racial-no-contexto-da-pandemia


 

61 

 

instituição. Para debater com a categoria tais assuntos, foi chamada uma reunião 

ampliada do fórum intersindical para o dia 02/06. 

 

Reuniões do Fórum das Entidades (UFJF) 

A Apes vem mantendo o contato próximo com as entidades 

representativas da UFJF para definir ações conjuntas relativas a regulamentação do 

trabalho remoto e ao trabalho das comissões formadas para diagnosticar e propor as 

ações da UFJF durante esse período de pandemia e para a possível volta as atividades 

presenciais. 

 

Participação da APES nas comissões da UFJF para organizar o trabalho 

na instituição 

As comissões criadas pelo Consu foram: Tecnologia de Informação; 

Infraestrutura e Saúde; Apoio Social e Inclusão Digital; Educação Superior; Educação 

Básica; e Condições de trabalho e gestão de pessoas – esta última proposta pelo 

SINTUFEJUF. As comissões de Tecnologia da Informação e de Infraestrutura e Saúde 

serão replicadas em Governador Valadares, as demais são comuns aos dois campi. Cada 

entidade da universidade conta com dois representantes em cada comissão, exceto nas 

comissões de Tecnologia da Informação, que não contará com representantes das 

entidades representativas.   

No âmbito da APES, o debate foi feito no Conselho de Representantes. 

Assim, a entidade compôs as comissões com conselheiros e conselheiras, companheiros 

e companheiras da base e com membros da diretoria. Segundo a presidente da APES, 

professora Marina Barbosa, “o esforço será o de defender os interesses, os direitos dos 

professores e professoras, e manter o papel social da universidade e qualidade do seu 

trabalho.” 

 

Reuniões CONSU 
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A Apes tem participado das reuniões do CONSU realizadas no IF 

Sudeste MG e na UFJF. Com a volta do funcionamento dos colegiados da UFJF e pelo 

movimento da administração para avançar com a volta do calendário acadêmico, 

diversas reuniões do CONSU foram realizadas. Na sexta-feira dia 03/07, ocorrerá 

reunião que irá deliberar sobre adoção de ensino remoto emergencial na pós-graduação, 

possibilidade de defesas de trabalhos de conclusão de curso, entre outros assuntos.  

 

Movimento de desfiliações no último meses 

Identificamos um movimento de desfiliação de alguns docentes da Apes 

nos últimos meses e estamos tentando avaliar em mais detalhes esse assunto. Alguns 

justificam suas desfiliações questionando o método do sindicato neste período de 

pandemia. 

A Apes tem se apoiado em decisões colegiadas do conselho de 

representantes e nas posições construídas no âmbito do sindicato nacional. Não 

adotamos ainda ferramentas virtuais para realização de assembleias ou consultas via 

web, por entender que tais instrumentos não são adequados para o debate de ideias 

franco e democrático e, também, para preservar os mecanismos historicamente 

construídos pela categoria.  

Percebemos que o tensionamento sobre a adoção de ensino remoto, a 

dura conjuntura política nacional, e a disputa pela direção nacional do sindicato, têm 

contribuído para esse movimento. 

 

 

APROFURG  

Informe prestado por: prof. Eduardo Forneck e Cristiano Ruiz Engelke, presidente da 

APROFURG.  

 

- Seguem as ações de solidariedade aos grupos mais vulneráveis; agora, 

com menos intensidade. 
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- Foram realizadas seis rodas de conversa com a base. Os temas 

discutidos foram: “prestação de contas “ das ações de solidariedade do sindicato em 

tempos de pandemia; eleições APROFURG, trabalho remoto e seus desdobramentos 

(relatório de atividades, comissão de planejamento das volta das atividades durante a 

pandemia, normas excepcionais de ensino, novo calendário acadêmico, etc.). 

- Consultas ao jurídico sobre a obrigatoriedade de entrega de relatório de 

atividades sobre o trabalho remoto docente (pesquisa e extensão) e sobre a possibilidade 

de assembléias virtuais. 

- Reuniões periódicas com a reitoria (eleições reitoria e trabalho remoto); 

intensa negociação com a reitoria para poder discutir com a base e de maneira 

minimamente satisfatória, a normativa que regrará os limites e condições das atividades 

de ensino no retorno durante a pandemia. 

- Tentativa articulada (três categorias), por enquanto, de integrar o comitê 

de planejamento da volta das atividades. 

- Produção de textos pro caderno de formação de professores da 

educação básica da sesunila (GTPAUA local). 

- Primeira Assembléia virtual a ser realizada no dia 3 de julho para 

discutir: Estratégias de enfrentamento às consequências da pandemia; Ensino remoto na 

FURG e no IFRS; Avaliação sobre a proposta de normativa apresentada pela reitoria 

para o retorno das atividades de ensino; entre outros temas. 

 

ASDUERJ 

Informe prestado por: Diretoria da ASDUERJ 

 

Relatório das ações da Asduerj – seção sindical do Andes 

 

 Por conta do debate acerca da Educação Remota, nós da direção da Asduerj 

fizemos uma rodada de plenárias pelas unidades e departamentos, com a 

finalidade de observarmos o termômetro da categoria em relação a esse tema e 

também a perspectiva de se deparar com corte de salários a partir do mês de 

setembro. Ainda estamos realizando balanço do conjunto das plenárias; 
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 Ações externas, participação em Fóruns e ações de solidariedade:  

a) Fosperj – Participamos do setorial de educação e estamos 

acompanhando a luta das demais categorias da educação do estado do 

Rio  de Janeiro; 

b) Forúm por Direitos e Liberdades Democrática – instalamos uma 

Plenária da educação e criamos duas comissões (de coordenação e de 

mobilização/comunicação. Destacamos a ação mais recente da Plenária 

da educação desse Fórum, que teve iniciativa de chamar a unidade com 

os companheiros e companheiras do setorial de educação do Fosperj e 

com as categorias da educação básica presentes na Plenária Virtual Pela 

Vida. A II Plenária pela Vida terá um evento remoto no próximo 

sábado, a partir das 14h;  

c) Comitê pela Vida – Estamos compondo, junto com a Regional-Rio e 

com diversas categorias da educação do estado, o comitê pela vida, que 

tem se posicionado contra as possibilidades de retorno presencial (na 

educação básica). A ideia central do comitê, que tem realizado reuniões 

semanais, é a de construirmos um Encontro Estadual da Educação no 

Rio de Janeiro, tratando de questões como: direitos dos trabalhadores 

da educação; situação da mulher agravada durante a crise sanitária; 

questões de saúde e de segurança relacionados ao ensino remoto. 

  

 A Uerj também foi citada pelo Ministério Público, instada a apresentar um 

planejamento de retorno presencial, sem ter sido consultados, nesse processo, os 

sindicatos dos trabalhadores e trabalhadoras da universidade, entre eles, a 

Asduerj. Estamos produzindo pronta resposta através do nosso jurídico. A 

reitoria se posicionou dizendo que não há perspectivas de retorno presencial e 

que segue os protocolos internacionais e das demais autoridades. Isso, por outro 

lado, trouxe mais pressões no sentido da aplicação da educação remota. A 

Asduerj entende que o debate sobre a retomada não pode ser açodado e que esse 

debate deve ser mais democratizado nos seus conselhos, sindicatos e 

representações estudantis e dos trabalhadores/ras terceirizados/as. A nossa 

perspectiva defendida é a de que ninguém fique para trás, e que todas as 

condições para um eventual retomada devem ser cumpridas, devendo ser 

respeitados os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras;   

 

 A Asduerj também acompanha o debate junto a Alerj, a partir das comissões de 

Educação, Ciência e Tecnologia, Trabalho, entre outras. Estamos com a 

expectativa da publicização dos relatórios das CPIs do Rioprevidência e da 

Crise Fiscal, instaladas na Alerj (mas que estão suspensas por conta da crise 

sanitária). Nossa perspectiva é a de tentarmos frear a Reforma da Previdência, o 
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Plano Estadual de Desestatização (que inclui, de maneira inédita, as 

universidades) e demais ataques ao conjunto das universidades estaduais; 

 

 A Asduerj também tem participado e incentivado as ações de solidariedade 

junto aos movimentos sociais e populares a partir dos fóruns que participamos; 

 

 Por conta do processo extremamente açodado de medidas da reitoria da Uerj, 

participamos, junto com a Regional-Rio e algumas outras seções sindicais do 

Andes-SN, da elaboração e divulgação de uma nota que expõe a falta de 

democracia no interior das comunidades universitárias. A publicação da nota 

conjunta rendeu, ainda, uma entrevista na Rádio Nacional (EBC) de diretores 

das seções sindicais do Andes a respeito da aplicação da educação remota; 

 

 Também desenvolvemos o evento “Asduerj na Quarentena”, produzindo Lives 

semanalmente, debatendo vários temas, sempre convidando docentes da própria 

universidade para travarem os debates. Recentemente, incorporamos nessa 

atividade a participação do nosso conselho de representantes (cujos membros 

estão participando na proposição de nomes, na construção dos roteiros das lives 

e na mediação das mesmas). O trabalho tem sido de muito retorno da 

comunidade universitária.           

 

    

SINDUECE 

Informe prestado por: Diretoria da SINDUECE 

 

LIVES DA SINDUECE 
A SINDUECE prosseguiu com o projeto de realização de lives semanais, como 

informado anteriormente, e em junho/2020 tivemos as seguintes lives: 

 

1. 03/06/2020 – Crise Ecológica e Negação da Ciência, com a participação da 

Diretora do Instituto Terramar, Soraya Tupinambá, e do prof., da 

FECLESC/UECE, Hugo Fernandes, com mediação do Prof. Alexandre Costa 

(SINDUECE). 

2. 08/06/2020 – Direitos e proteção de profissionais da saúde em tempos de 

pandemia, com a participação da professora Ilvana Gomes (Medicina/UECE) e 

da Servidora da Secretaria de Saúde do Ceará, Auxiliadora Alencar com 

mediação do prof. Eudes Baima (SINDUECE).  

3. 15/06/2020 – Juventudes e resistências culturais. Participação do youtube Leo 

Suricate e do Doutorando/UECE Rômulo Silva; mediação da Profa. Camila 

Holanda (SINDUECE). 
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4. 29/06/2020 –  Economia, saúde e Meio ambiente: para que mundo queremos 

retornar?  com participação do professor André Lima (FACEDI/UECE) e da 

profa. Raquel Rigotto (Medicina/UFC); mediação da Profa. Sandra Gadelha 

(SINDUECE). 

 

PUBLICAÇÃO DE NOTAS POLÍTICAS 
● 11/06/2020 – Publicação da Nota: “Contribuições da SINDUECE ao debate 

sobre atividades acadêmicas em período de pandemia” – Disponível em: 

>https://sinduece.org.br/noticias/contribuicoes-do-sinduece-ao-debate-sobre-

atividades-academicas-em-periodo-de-pandemia//<  

 

● 24/06/2020 – Publicação de Nota: “SINDUECE reúne com Reitoria para 

discutir demandas de docentes em situação temporária e de substituição. 

Disponível em: >https://sinduece.org.br/notas/sinduece-reune-com-reitoria-para-

discutir-demandas-de-docentes-em-situacao-temporaria//< 

 

CONSTRUÇÃO DE PLENÁRIAS ON-LINES COM SINDICALIZADOS (AS) 

A SINDUECE, a fim de manter o debate com a base de filiados(as) está realizando 

plenárias on-line por campus da UECE, para debater assuntos centrais para a categoria 

de docentes, tais como a renovação de contratos de professores(as) 

substitutos(as)/temporários(as), bem como, o plano de retorno às aulas e a luta pela 

manutenção do pagamento do ⅓ de férias. . Nesse sentido, foram realizadas as seguintes 

plenárias:  

 

1. 11/06/2020 – Pauta da Plenária: Renovação de contratos professores(as) 

substitutos(as)/temporários(as;  

2. 16/06/2020 – Plenária da FAEC/UECE para debater retorno às aulas. 

3. 17/06/2020 – Plenária da FAFIDAM/UECE para debater retorno às aulas. 

4. 23/06/2020 – Plenária do CECITEC/UECE para debater retorno às aulas. 

5. 26/06/2020 – Plenária da FACEDI/UECE para debater retorno às aulas. 

6. 30/06/2020 – Plenária da FECLESC/UECE e da FECLI/UECE para debater 

retorno às aulas. 

 

CAMPANHA DE SOLIDARIDADE: UECE ABRAÇA A SERRINHA 

(terceira etapa) 

Em junho, a campanha realizou uma parceria com a Pro Reitoria de Assuntos Estudantis 

(PRAE/UECE) por meio de doação de gêneros alimentícios do Restaurante 

Universitário e distribuiu 1.900 quentinhas em Fortaleza, em articulação com o 

Movimento Nacional de Catadores de Resíduos Sólidos, e Associação de Moradores do 
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Bairro da Serrinha (AMORBASE) com abrangência em três bairros da periferia da 

cidade: Serrinha, Bom Jardim e Genibaú. A parceria se estendeu para outros municípios 

onde a UECE tem campus, como Limoeiro do Norte/CE e estamos em negociação para 

realizar essa mesma atividade com os outros campi da UECE. Para documentação das 

ações da Campanha, o projeto de Extensão de Comunicação na Serrinha, realizou 

três vídeos com participação de todos/as envolvidos.  

 

PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS DE TRABALHOS PARA DEBATE SOBRE 

RETORNO ÀS ATIVIDADES DE ENSINO NA UECE 
Como informado anteriormente, a SINDUECE está em articulação com outras entidades 

e movimentos para construção de debates sobre os protocolos necessários para um 

retorno em condições sanitárias seguras e de metodologias pedagógicas que busquem 

manter a qualidade do ensino/aprendizagem.  

 

GRUPO DE TRABALHO ACADÊMICO – GTA 

O Grupo de Trabalho Acadêmico da UECE foi uma demanda da SINDUECE para os 

debates mais internos à Universidade; por meio do grupo já foi realizado e aplicado 

questionário enviado aos discentes e aos docentes sobre a situação de acesso e trabalho 

por meio remoto. 

GT EDUCAÇÃO DO FÓRUM CEARÁ PELA VIDA 

A construção do Fórum Ceará pela Vida/GT Educação é uma articulação com diversas 

entidades do Estado. Por meio desse, além de produção de uma nota técnica sobre a 

situação da educação e condicionantes para o retorno às aulas, conseguimos uma 

audiência com a SEDUC e SECITECE para um debate geral sobre a Educação no 

estado. Foi apresentada demanda de uma audiência específica para a Educação 

Superior, que chegou a ser agendada para o dia 25/06/2020, mas foi adiada, sem 

confirmação de nova data até o momento. 

 

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PARA DIREITOS DE FÉRIAS 
A SINDUECE entrou com um mandado de segurança coletivo, impetrado pela 

assessoria jurídica da seção sindical, a fim de garantir o pagamento das férias de 209 

docentes da UECE que estão com férias ressalvados desde 2019, e em alguns casos há 

dois anos sem recebimento das verbas e gozo de férias.  

 

CAMPANHA – CIÊNCIA e EDUCAÇÃO PELA VIDA NA UECE 
A SINDUECE, inspirada na campanha do ANDES-SN, construiu uma campanha de 

valorização do trabalho docente em nossa IES durante o período de quarentena, desde 

16/03/2020 até o momento, com Publicações de cards sobre a realização de pesquisas e 

ações de extensão realizadas por docentes e discentes da UECE. 

 

 


