
RELATORIA DA REUNIÃO VIRTUAL DO GTPFS EM 14 DE AGOSTO DE 2020 

 

Presentes: Mauri, Ricardo, Lívia, Rafael, Rocha, Junia 

Pauta:  

(1) Escolha de representantes da Adufes que participarão da reunião do 

Pleno virtual do GTPFS, em 18 de agosto (cf. convocatória abaixo): Junia 

e Máuri se apresentaram para representar o GTPFS; 

(2) Debater sobre os encaminhamentos a serem construídos para 

deliberação do 9o Conad Extraordinário, a ser convocado até setembro, 

de acordo com a deliberação do 8º Conad Extraordinário: na discussão, 

os pontos levantados, que solicitam ampliação de sua discussão a 

articulação para a luta foram ensino e trabalho remoto, orçamento, reforma 

administrativa (conjuntura), comunicação e regimento eleitoral (como será a 

eleição, forma, método). 

(3) Atividades do GTPFS local: conforme encaminhamento da reunião deste 

GT, realizada em 15 de fevereiro, a Profa. Lívia Moraes enviou o 

levantamento que fez das atividades, com base no Relatório do 38º 

Congresso do ANDES. Encaminhamos como tarefa a ser realizada por todos 

os membros do GT: (a) leitura do Relatório do 39º Congresso do ANDES e 

identificação dos encaminhamentos estabelecidos para a atuação do GTPFS; 

(b) planejar, via GTPFS, a realização de mesas, debates (decidir formato: 

plenária virtual,  “live” ou outro formato) a partir dos desdobramentos da 

reunião do Pleno em 18 de agosto e da assembleia da Adufes, a ser 

realizada no final de agosto. (c) agendar reunião do GTPFS para o início de 

setembro. 

Vitória- 15 de agosto de 2020. 

 

Junia Zaidan 

 

------- Mensagem original -------- 

Assunto: Circular nº 256/2020 - Convoca reunião do pleno do GTPFS 

nacional, a ocorrer no dia 18 de agosto. 

Data: 2020-08-07 18:48 

De: "Secretaria ANDES-SN" <secretaria@andes.org.br> 

Para: "Secretaria ANDES-SN" <secretaria@andes.org.br> 

 

Circular nº 256/2020 



 

Brasília (DF), 7 de agosto de 2020 

 

Às seções sindicais, secretarias regionais, à(o)s funcionária(o)s e 

à(o)s diretora(e)s do ANDES-SN 

 

Companheira(o)s, 

 

O 8º CONAD Extraordinário, realizado de forma virtual por causa da 

pandemia do novo coronavírus (COVID-19), deliberou pela prorrogação 

do mandato da atual Diretoria e pela convocação de um novo CONAD 

Extraordinário, conforme segue abaixo: 

 

_PRORROGAÇÃO DO MANDATO DA DIRETORIA NACIONAL DO ANDES-SN GESTÃO 

2018-2020: O 8º CONAD Extraordinário, ad referendum do próximo 

CONGRESSO, delibera: 1- Pela prorrogação do mandato da atual Diretoria 

Nacional (biênio 2018-2020), pelo prazo de até 90 (noventa) dias, 

prorrogáveis por mais até 90 dias; _ 

 

_2- Que a Comissão Eleitoral Central (CEC) será responsável por 

refazer o regimento e o calendário eleitoral, tão logo seja possível 

a realização de eleições sindicais, a partir do diálogo com as duas 

chapas concorrentes ao pleito; _ 

 

_3- Que a Diretoria Nacional do ANDES-SN convoque um CONAD 

Extraordinário, até setembro de 2020, para deliberar sobre o novo 

regimento e calendário eleitoral recomposto e aprovado pela Comissão 

Eleitoral Central (CEC)._ 

 

             Diante da deliberação do 8º CONAD Extraordinário, será 

necessário debater sobre os encaminhamentos a serem construídos para 

deliberação do 9º CONAD Extraordinário e, para tal, sugerimos um 

amplo debate nas bases, a partir da realização de reuniões nacionais 

(do GTPFS e dos setores das IFES e IEES/IMES), precedidas de reuniões 

locais, para contribuir no processo de acúmulo da Diretoria Nacional. 

 

             Assim, convocamos reunião do pleno do GTPFS nacional, 

conforme segue abaixo: 

 

Data: 18 de agosto de 2020 (virtual) 

 



Horário: 9 às 13h 

 

Pauta: 

 

1-        Informes; 

 

2-        Deliberação do 8º CONAD Extraordinário; 

 

3-        Atividade de Formação Nacional (virtual); 

 

4-        Outros assuntos. 

 

As seções sindicais deverão confirmar presença, por meio do correio 

eletrônico da Secretaria Nacional, até o dia 14/08, indicando até 

dois/duas (2) representantes e informando o e-mail que esse(a)s 

utilizarão para acessar a sala virtual de reuniões. 

 

Por fim, sugerimos que, na medida do possível, as seções sindicais 

realizem reunião local do GTPFS, precedendo a reunião nacional. 

 

Sem mais para o momento, renovamos nossas cordiais saudações sindicais 

e universitárias. 

 

Prof.ª Eblin Farage 

 

Secretária-Geral 

 

At.te 

 

Lucas Brito 

 

Secretaria ANDES-SN 


