
 

 

Circular nº 141/2021 

Brasília (DF), 27 de abril de 2021 

 

 

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

 

 

Companheiro(a)s, 

 

Em complementação à Circular nº 132/2021, que convocou a Reunião 

Extraordinária Conjunta dos Setores das IFES e das  IEES/IMES, a ser realizada, de 

forma on-line, no dia 28 de abril (quarta-feira), encaminhamos, abaixo (Anexo), os 

informes recebidos por esta Secretaria, até às 17h do dia de hoje (27/04), advindos das 

Seções Sindicais, para a referida reunião.   

Sem mais para o momento, renovamos nossas cordiais saudações 

sindicais e universitárias. 

 

 

 

Prof. Luiz Henrique dos Santos Blume 

3º Secretário 
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INFORMES DAS SEÇÕES SINDICIAIS 

REUNIÃO CONJUNTA DOS SETORES DAS IEES/IMES E IFES, DIA 28 DE 

ABRIL, VIRTUALMENTE 

 

ADUFES  

Informe prestado por: Ana Carolina Galvão (Presidenta) 

 

1. Reforma Administrativa 

1.1 Audiência Popular 

O Movimento em Defesa de Direitos e Serviços Públicos de Qualidade realizou 

Audiência Popular dia 18/3. Com convite a parlamentares capixabas, o evento virtual 

discute as consequências da Reforma Administrativa (Projeto de Emenda Constitucional 

32/2020). Compareceram o Deputado Helder Salomão, um assessor da Deputada 

Lauriete e o Senador Fabiano Contarato. 

https://www.youtube.com/watch?v=JgYtpnm72CY&t=760s 

 

1.2 Carros de som e faixaço 

Circulação cinco carros de som nas cidades da Grande Vitória, no dia 17, das 8h às 19h, 

chamando a atenção da população sobre a destruição que a reforma representa. Também 

foi realizado um ato com faixas – um “faixaço” – na Prefeitura de Vitória, Palácio 

Anchieta e na Assembleia Legislativa.  

 

1.3 Dia Nacional de Luta: debate sobre a PEC 32 com presidenta e ex-presidente 

do ANDES-SN 

Proposta pelo Grupo de Trabalho Política de Formação Sindical, a atividade foi 

realizada dia 24 de março, com a presidenta do Andes-SN, Rivania Moura, e o ex-

presidente da entidade, o professor aposentado Luiz Henrique Schuch. 

https://wp.adufes.org.br/2021/03/23/8492/  

https://www.youtube.com/watch?v=28h-6VywAPs  

 

https://www.youtube.com/watch?v=JgYtpnm72CY&t=760s
https://wp.adufes.org.br/2021/03/23/8492/
https://www.youtube.com/watch?v=28h-6VywAPs
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1.4 Campanha política de doações 

A campanha é de solidariedade para estimular a arrecadação de alimentos a serem 

distribuídos à parcela da população mais atingida pela crise ampliada pela pandemia da 

Covid-19.  As entidades de servidores públicos e movimentos populares que fazem 

parte da articulação capixaba na luta contra a PEC 32 (Movimento em Defesa de 

Direitos e Serviço Público de Qualidade) agora estão também em unidade para prestar 

solidariedade e apresentam uma lista de movimentos e inciativas com consolidada 

atuação para que você encaminhe suas doações. 

https://wp.adufes.org.br/2021/04/16/campanha-politica-de-doacoes/ 

 

1.5 Live “O que você vai perder com a Reforma Administrativa (PEC 32)?” 

Dia 27 de abril, com a presença de Leandro Madureira, da Assessoria Jurídica Nacional 

do Andes-SN, Jerize Terciano, da Assessoria Jurídica da Adufes e mediação da 

Secretária-geral da Adufes, Junia Zaidan. 

 

2. Trabalho/Ensino remoto 

2.1 Pesquisa com a categoria 

Em continuidade às ações da Comissão de Acompanhamento ao Trabalho / Ensino 

Remoto da Adufes, criada em setembro de 2020, a Comissão elaborou um instrumento 

para coleta de dados, intitulado “Percepções sobre o Trabalho/Ensino Remoto e saúde 

na Pandemia”. A pesquisa foi realizada de 18 de março a 13 de abril com o objetivo de 

analisar os impactos da pandemia no bem-estar da categoria, levantando dados sobre 

questões pedagógicas e condições objetivas e subjetivas do trabalho remoto. No caso 

das/os aposentadas/os, o questionário é específico, visando compreender como 

atravessam esse período da pandemia. Os resultados serão divulgados no mês de maio. 

https://wp.adufes.org.br/2021/03/18/participe-da-pesquisa-adufes-sobre-o-trabalho-

ensino-remoto/  

 

  

https://wp.adufes.org.br/2021/04/16/campanha-politica-de-doacoes/
https://wp.adufes.org.br/2021/03/18/participe-da-pesquisa-adufes-sobre-o-trabalho-ensino-remoto/
https://wp.adufes.org.br/2021/03/18/participe-da-pesquisa-adufes-sobre-o-trabalho-ensino-remoto/
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2.2 Adufes, Sintufes e DCE realizam reunião de emergência com a Reitoria da Ufes 

Assim que o Governo do Estado anunciou as novas medidas de restrição, a diretoria do 

sindicato entrou em contato com a Reitoria para solicitar uma reunião imediata para 

tratar do funcionamento da Ufes. Durante a reunião, as entidades dos 3 segmentos 

questionaram sobre a situação das/os trabalhadoras/es que deverão manter suas 

atividades, em especial as/os terceirizadas/os, que são as/os mais fragilizadas/os em 

termos trabalhistas. A Adufes também reiterou o pedido que já havia encaminhado 

sobre a suspensão do ensino híbrido no Centro de Ciências da Saúde (CCS). Outro 

ponto apresentado foi a necessidade de adaptação do Ensino-aprendizagem remoto, 

temporário e emergencial (Earte). Por fim, tendo em vista que o governo estadual 

anunciou a vacinação de profissionais da educação e da segurança pública com a 

reserva técnica (5%) das vacinas, foi sugerido que com a máxima urgência seja 

convocada uma reunião das entidades e Reitoria com a Secretaria de Saúde (Sesa) para 

reivindicar transparência e gestão coletiva desse processo. 

https://wp.adufes.org.br/2021/03/26/adufes-sintufes-e-dce-realizam-reuniao-de-

emergencia-com-a-reitoria-da-ufes/ 

 

2.3 Adufes Sintufes, DCE e suas bases participam de reunião com a Reitoria 

Comunidade acadêmica relatou diversas dificuldades pelas quais está passando com o 

ensino remoto, reivindicou retorno presencial somente com vacina para todas e todos e 

pediu abertura de diálogo por parte da Administração Central. 

https://wp.adufes.org.br/2021/04/16/adufes-sintufes-dce-e-suas-bases-participam-de-

reuniao-com-a-reitoria/  

 

3. Educação Básica 

Em Live, Adufes debate os “Desafios da Docência e o Abandono na Educação Básica” 

A educação brasileira sofre com os impactos da pandemia da Covid-19, desde março de 

2020, quando foi intensificado o processo de precarização do ensino e de trabalho nas 

redes públicas dos estados, municípios e instituições federais. Para discutir os 

retrocessos vividos, os desafios impostos com planos de retomada às aulas remotas e 

https://wp.adufes.org.br/2021/03/26/adufes-sintufes-e-dce-realizam-reuniao-de-emergencia-com-a-reitoria-da-ufes/
https://wp.adufes.org.br/2021/03/26/adufes-sintufes-e-dce-realizam-reuniao-de-emergencia-com-a-reitoria-da-ufes/
https://wp.adufes.org.br/2021/04/16/adufes-sintufes-dce-e-suas-bases-participam-de-reuniao-com-a-reitoria/
https://wp.adufes.org.br/2021/04/16/adufes-sintufes-dce-e-suas-bases-participam-de-reuniao-com-a-reitoria/
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híbridas, a resistência necessária para reverter esse quadro, a Adufes realizou em 31 de 

março uma live com foco na educação básica. O debate promovido pela Adufes teve a 

participação de integrantes de coletivos da Educação Básica: Resistência e Luta, 

Educação pela Base e Luta Unificada dos Trabalhadores da Educação (LUTE-ES).  

https://wp.adufes.org.br/2021/03/30/em-live-adufes-debate-os-desafios-da-docencia-e-

o-abandono-na-educacao-basica/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Xpajn7iA2oQ  

 

4. Informativo “Fique por Dentro” 

O conjunto de textos da última edição do Fique por Dentro (março/2021) apresenta 

temas que nos convocam para os enfrentamentos pela classe trabalhadora nesse 

momento, como a Reforma Administrativa e a greve sanitária. Traz ainda a presença 

afirmativa das mulheres em espaços da pesquisa, divulgação científica, extensão, 

especialmente registrada neste mês de março, acompanhado do ensaio pungente da 

Professora Jacyara Paiva, que plasma de forma terna e decisiva a condição da mulher 

negra na universidade. A edição também registra a despedida, irreparável perda e legado 

de Lula Rocha, militante capixaba dos Direitos Humanos e liderança do Movimento 

Negro. Nosso convite à leitura da atual edição é também um convite incessante à luta 

pela ruptura com o modo de produção genocida ao qual não estamos condenadas/os. 

https://wp.adufes.org.br/wp-content/uploads/2021/03/20210329-Adufes-FpD-b.pdf  

5. Dia internacional da mulher 

Adufes participa de ato do Dia Internacional da Mulher que foram às ruas reivindicar o 

fim da violência, vacinação já, retorno do Auxílio Emergencial e “Fora, Bolsonaro! 

Fora, Mourão!”.  

https://wp.adufes.org.br/2021/03/09/adufes-participa-de-ato-do-dia-internacional-da-

mulher/  

 

  

https://wp.adufes.org.br/2021/03/30/em-live-adufes-debate-os-desafios-da-docencia-e-o-abandono-na-educacao-basica/
https://wp.adufes.org.br/2021/03/30/em-live-adufes-debate-os-desafios-da-docencia-e-o-abandono-na-educacao-basica/
https://www.youtube.com/watch?v=Xpajn7iA2oQ
https://wp.adufes.org.br/wp-content/uploads/2021/03/20210329-Adufes-FpD-b.pdf
https://wp.adufes.org.br/2021/03/09/adufes-participa-de-ato-do-dia-internacional-da-mulher/
https://wp.adufes.org.br/2021/03/09/adufes-participa-de-ato-do-dia-internacional-da-mulher/
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6. Não nomeação de reitoras/es eleitas/os 

Ataque à autonomia universitária:  há um ano, reitora eleita pela comunidade 

universitária foi impedida de assumir.  

https://wp.adufes.org.br/2021/04/08/ataque-a-autonomia-universitaria-ha-um-ano-

reitora-eleita-pela-comunidade-universitaria-foi-impedida-de-assumir/   

 

7. Websérie do sindicato 

A Adufes lançou a websérie “Adufes nos Centros – onde a Ufes é feita”, que abordará 

todos os Centros da Ufes, enfocando as atividades da universidade no ensino, na 

pesquisa e na extensão. O objetivo é destacar a relevância dos centros na produção 

científica, de modo a valorizar os serviços e servidores públicos e explicitar os limites 

impostos pelas políticas do governo federal e o sucateamento da educação, além de 

mobilizar a categoria para sindicalização. 

O primeiro vídeo destaca o trabalho do Centro de Ciências da Saúde (CCS) e o segundo 

capítulo da websérie apresenta o Centro Tecnológico (CT). Até o final de abril deve sair 

mais um episódio, do Centro de Ciências Exatas (CCE). 

https://www.youtube.com/watch?v=crL9NPCc17Y&t=58s 

https://www.youtube.com/watch?v=cZoe4j61Rqk&t=38s 

https://www.youtube.com/watch?v=LsaM1N0QXWo 

https://www.youtube.com/watch?v=YeayKveOBGc 

https://www.youtube.com/watch?v=za0RdycHxbI 

 

8. PL 5595/2020 e PL 59/2021 (Assembleia Legislativa do Espírito Santo) 

Educadores repudiam projetos que tornam ensino presencial atividade essencial durante 

a pandemia. Projeto de Lei 5.595/2020 vai à votação no Senado e 59/2021 tramita no 

legislativo capixaba.  

https://wp.adufes.org.br/2021/04/22/educadores-repudiam-projetos-que-tornam-ensino-

presencial-atividade-essencial-durante-a-pandemia/  

 

https://wp.adufes.org.br/2021/04/08/ataque-a-autonomia-universitaria-ha-um-ano-reitora-eleita-pela-comunidade-universitaria-foi-impedida-de-assumir/
https://wp.adufes.org.br/2021/04/08/ataque-a-autonomia-universitaria-ha-um-ano-reitora-eleita-pela-comunidade-universitaria-foi-impedida-de-assumir/
https://www.youtube.com/watch?v=crL9NPCc17Y&t=58s
https://www.youtube.com/watch?v=cZoe4j61Rqk&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=LsaM1N0QXWo
https://www.youtube.com/watch?v=YeayKveOBGc
https://www.youtube.com/watch?v=za0RdycHxbI
https://wp.adufes.org.br/2021/04/22/educadores-repudiam-projetos-que-tornam-ensino-presencial-atividade-essencial-durante-a-pandemia/
https://wp.adufes.org.br/2021/04/22/educadores-repudiam-projetos-que-tornam-ensino-presencial-atividade-essencial-durante-a-pandemia/
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9. Vacinação 

No Espírito Santo foi realizado um ato simbólico para marcar o início da vacinação de 

profissionais da Educação. A imunização tem início de fato em 26 de abril, mas não 

apresenta critérios adequados e não foi dialogada com as entidades representantes de 

trabalhadores. Pertencem ao “Comitê Interinstitucional para vacinação dos 

trabalhadores da educação” a Secretaria de Estado da Educação - SEDU; a Universidade 

Federal do Espírito Santo - UFES; o Instituto Federal de Educação do Espírito Santo - 

IFES; a União Nacional dos Secretários Municipais de Educação - UNDIME/ES; o 

Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo - SINEPE; e a 

Secretaria de Estado de Controle e Transparência - SECONT. 

A categoria tem se mobilizado muito em torno do assunto, o que motivou que a Adufes 

interpelasse a reitoria em duas reuniões a respeito do tema, bem como o sindicato 

tentou, com outras entidades representativas das/os trabalhadoras/es, realizar Reunião 

com a Secretaria Estadual de Saúde, a qual foi agendada e cancelada 1 hora antes do 

horário agendado e não foi remarcada. 

O assunto será tratado na próxima assembleia, marcada para dia 29 de abril. 

https://wp.adufes.org.br/2021/03/12/diretoria-da-adufes-apresenta-reflexoes-sobre-a-

vacinacao-os-grupos-prioritarios-e-as-instituicoes-de-ensino/ 

https://wp.adufes.org.br/2021/04/16/adufes-sintufes-dce-e-suas-bases-participam-de-

reuniao-com-a-reitoria/ 

https://wp.adufes.org.br/2021/03/26/adufes-sintufes-e-dce-realizam-reuniao-de-

emergencia-com-a-reitoria-da-ufes/ 

 

10. Contato com a base 

Além da realização de assembleias, a Adufes tem realizado reuniões com Grupos de 

Trabalho, com o Conselho de Representantes e a diretoria tem visitado os 

Departamentos e Conselhos Departamentais. Além de estreitar o diálogo entre o 

sindicato e as/os docentes, nas reuniões são dados informes importantes, dúvidas são 

respondidas e é possível receber demandas da categoria. 

https://wp.adufes.org.br/2021/04/12/diretoria-da-adufes-da-sequencia-a-agenda-de-

participacao-em-reunioes-de-departamentos-e-conselhos-departamentais/   

https://wp.adufes.org.br/2021/03/12/diretoria-da-adufes-apresenta-reflexoes-sobre-a-vacinacao-os-grupos-prioritarios-e-as-instituicoes-de-ensino/
https://wp.adufes.org.br/2021/03/12/diretoria-da-adufes-apresenta-reflexoes-sobre-a-vacinacao-os-grupos-prioritarios-e-as-instituicoes-de-ensino/
https://wp.adufes.org.br/2021/04/16/adufes-sintufes-dce-e-suas-bases-participam-de-reuniao-com-a-reitoria/
https://wp.adufes.org.br/2021/04/16/adufes-sintufes-dce-e-suas-bases-participam-de-reuniao-com-a-reitoria/
https://wp.adufes.org.br/2021/03/26/adufes-sintufes-e-dce-realizam-reuniao-de-emergencia-com-a-reitoria-da-ufes/
https://wp.adufes.org.br/2021/03/26/adufes-sintufes-e-dce-realizam-reuniao-de-emergencia-com-a-reitoria-da-ufes/
https://wp.adufes.org.br/2021/04/12/diretoria-da-adufes-da-sequencia-a-agenda-de-participacao-em-reunioes-de-departamentos-e-conselhos-departamentais/
https://wp.adufes.org.br/2021/04/12/diretoria-da-adufes-da-sequencia-a-agenda-de-participacao-em-reunioes-de-departamentos-e-conselhos-departamentais/
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APESJF  

Informe prestado por: Diretoria da Seção Sindical  

 

FEVEREIRO 

Primeira quinzena de fevereiro 

APES realiza campanha junto ao FOSEFE contra a Reforma Administrativa 

Junto ao Fórum das Entidades dos Servidores Públicos Federais de Juiz de Fora e 

Região,  APES realiza campanha com outdoor, painel de led, chamadas de rádio, 

projeções e carros de som pelos bairros, com o objetivo de conscientizar a população do 

ataque que a reforma representa aos serviços públicos básicos que atendem a todos.  

 

 

10/02 

Fórum Intersindical se reúne com André Diniz, reitor eleito do IF Sudeste MG 

O reitor eleito do IF Sudeste MG, André Diniz de Oliveira, convocou o Fórum 

Intersindical, composto pela APES, Sinasefe e Sintufejuf, no dia 10 de fevereiro. Foram 

discutidas a flexibilização das jornadas de trabalho dos técnicos administrativos, o 

teletrabalho, o Ensino Remoto Emergencial e a Portaria 983. 

 

 

12/02 

Sem adiamento do PISM, SINTUFEJUF e APES solicitam à reitoria a criação de 

um sistema de monitoramento para acompanhamento dos envolvidos nas provas 

Diante da negativa da administração superior da UFJF em adiar o PISM por completo 

(módulos I, II e III), o SINTUFEJUF e a APES, encaminharam, no dia 12 de fevereiro, 

um ofício à reitoria propondo à universidade a criação de um sistema de monitoramento 

das pessoas envolvidas na aplicação das provas, tais como fiscais, coordenadores, 

estudantes candidatos, etc., para que aquelas que apresentarem sintomas suspeitos da 

Covid19 possam informar sua situação à instituição. 

 

 

25 e 26/02 

APES realizou eleições tele-presenciais para Diretoria e Conselho de 

Representantes 

 

 

  

https://www.apesjf.org.br/forum-intersindical-se-reune-com-andre-diniz-reitor-eleito-do-if-sudeste-mg
https://www.apesjf.org.br/sem-adiamento-do-pism-sintufejuf-e-apes-solicitam-a-reitoria-a-criacao-de-um-sistema-de-monitoramento-para-acompanhamento-dos-envolvidos-nas-provas
https://www.apesjf.org.br/sem-adiamento-do-pism-sintufejuf-e-apes-solicitam-a-reitoria-a-criacao-de-um-sistema-de-monitoramento-para-acompanhamento-dos-envolvidos-nas-provas
https://www.apesjf.org.br/chapa-1-e-novos-conselheiros-sao-eleitos-na-apes
https://www.apesjf.org.br/chapa-1-e-novos-conselheiros-sao-eleitos-na-apes
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MARÇO 

 

02/03 

APES inaugura brinquedoteca em sua Sede 

Nos últimos meses a APES projetou e montou, com o auxílio de professores e 

professoras do Colégio de Aplicação João XXIII, um espaço recreativo na Sede da 

APES, com livros e brinquedos, com o objetivo de acolher filhos e filhas de docentes 

que estejam participando de atividades realizadas dentro e fora da Sede, quando estes 

puderem ser realizados de forma presencial, em uma realidade pós-pandemia. A criação 

desse espaço se deu a partir de uma deliberação do ANDES-SN que, nos últimos anos, 

avançou no debate em torno da questão de gênero, nas demandas de mulheres,  mães 

solo, que precisam de apoio para que possam fazer parte da militância. 

02/03 

APES considera cumprida sua participação na Comissão de Ensino Superior da 

UFJF 

A APES considerou positiva e deu por cumprida sua tarefa diante da participação na 

Comissão de Ensino Superior da UFJF e, por isso, enviou um ofício à Secretaria Geral 

da Universidade Federal de Juiz de Fora, comunicando seu desligamento. A Comissão é 

uma das que foram criadas para organizar o trabalho na universidade durante a crise 

sanitária. 

 

03/03 

Nova Diretoria e Conselho de Representantes são empossados em cerimônia 

virtual 

A nova diretoria da APES, biênio 2021/2022, tomou posse em assembleia virtual, 

realizada no final da tarde de quarta-feira, 03 de março. 

 

04/03 

Fosefe mira deputados para lutar contra a PEC 186/19 (PEC Emergencial) 

Depois que a PEC 186 foi aprovada em primeiro turno no senado federal, o Fórum das 

Entidades do Serviço Público Federal de Juiz de Fora e Região (Fosefe) direciona-se 

agora aos deputados federais, onde a proposta também passará por votação em dois 

turnos. A ideia que todos utilizem os contatos que tiverem, seja whatsapp, redes sociais 

ou telefone, para fazer chegar aos deputados o absurdo da PEC e o descontentamento da 

população. 

 

  

https://www.apesjf.org.br/apes-inaugura-brinquedoteca-em-sua-sede
https://www.apesjf.org.br/apes-considera-cumprida-sua-participacao-na-comissao-de-ensino-superior-da-ufjf
https://www.apesjf.org.br/apes-considera-cumprida-sua-participacao-na-comissao-de-ensino-superior-da-ufjf
https://www.apesjf.org.br/nova-diretoria-e-conselho-de-representantes-sao-empossados-em-cerimonia-virtual
https://www.apesjf.org.br/nova-diretoria-e-conselho-de-representantes-sao-empossados-em-cerimonia-virtual
https://www.apesjf.org.br/fosefe-mira-deputados-para-lutar-contra-a-pec-186-19-pec-emergencial
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05/03 

APES divulga manifesto organizado por mulheres, pelo Impeachment de 

Bolsonaro, por vacina para todos e pelo auxílio emergencial 

Em decorrência das crises sanitária, política e econômica, vividas no Brasil, o Fórum 

8M, em conjunto com mais de 80 organizações nacionais, se uniram em um Manifesto 8 

de Março Nacional, denominado “Mulheres na Luta Pela Vida”, com os motes “Fora 

Bolsonaro”, “vacina para toda a população” e “auxílio emergencial já!”. Além destes, 

eventos virtuais e manifestações serão realizadas em todo o país para marcar o Dia 

Internacional de Luta das Mulheres. 

 

08/03 

APES faz campanha virtual no Dia Internacional de Luta das Mulheres 

Publicação de cards nas redes sociais e lista de transmissão da APES 

 

12/03 

Entidades e Movimentos Sociais divulgam nota em solidariedade à vereadora Laiz 

Perrut 

Entidades e Movimentos Sociais divulgam nota em solidariedade à vereadora Laiz 

Perrut, pelas agressões sofridas por manifestantes contrários ao Lockdown. A APES 

assina o documento. 

 

18/03 

Assembleia Docente rejeita Ensino Presencial Híbrido na UFJF 

A assembleia se posicionou contrária à realização do Ensino Presencial Híbrido na 

UFJF, na defesa de que a volta às aulas seja vinculada à ampla vacinação da população. 

Indicou ainda a colocação de um banner na frente da sede com a defesa desta 

deliberação e a divulgação de nota da diretoria contrária ao Ensino Presencial Híbrido. 

Com relação à possibilidade de uma greve sanitária, os docentes resolveram manter o 

posicionamento aprovado na última assembleia, de que ainda não é a hora para a 

deflagração do movimento, mas que a APES vai seguir observando a situação de perto, 

diante da possibilidade de uma volta às aulas que coloque em risco Docentes, Técnicos 

Administrativos e Estudantes. 

 

Os docentes aprovaram ainda que a APES deve levar, à reunião da intersindical, grupo 

que congrega sindicatos como Sintufejuf e Sinasefe, posição contrária à participação das 

entidades na comissão montada no IF Sudeste MG que vai discutir o Plano Individual 

Docente ( PID ) e o Relatório Individual de Docente ( RID ).  

Docentes aprovaram ações junto ao FOSEFE, e adesão ao Dia Nacional de Paralisações, 

Mobilizações e Greve nos Serviços Públicos, no dia 24 de março. 

https://www.apesjf.org.br/mulheres-de-todo-o-brasil-se-unem-em-manifesto-pelo-impeachment-de-bolsonaro-por-vacina-para-todos-e-pelo-auxilio-emergencial
https://www.apesjf.org.br/mulheres-de-todo-o-brasil-se-unem-em-manifesto-pelo-impeachment-de-bolsonaro-por-vacina-para-todos-e-pelo-auxilio-emergencial
https://www.apesjf.org.br/mulheres-de-todo-o-brasil-se-unem-em-manifesto-pelo-impeachment-de-bolsonaro-por-vacina-para-todos-e-pelo-auxilio-emergencial
https://www.apesjf.org.br/entidades-e-movimentos-sociais-divulgam-nota-em-solidariedade-a-vereadora-laiz-perrut
https://www.apesjf.org.br/entidades-e-movimentos-sociais-divulgam-nota-em-solidariedade-a-vereadora-laiz-perrut
https://www.apesjf.org.br/entidades-e-movimentos-sociais-divulgam-nota-em-solidariedade-a-vereadora-laiz-perrut
https://www.apesjf.org.br/assembleia-docente-rejeita-ensino-presencial-hibrido-na-ufjf
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19/03 

Assembleia Docente divulga nota contrária à adoção do Ensino Presencial Híbrido 

na UFJF 

 

 

24/03 

Confira nota de entidades e sindicatos em defesa da vida e em repúdio aos 

negacionistas em Juiz de Fora 

Entidades e sindicatos, em conjunto com a  Frente Brasil Popular divulgaram na terça-

feira, 23 de março, nota em apoio às medidas de combate à pandemia, adotadas pela 

prefeita Margarida Salomão. A nota é assinada também pela APES. 

 

24/03 

FOSEFE movimenta a cidade e as redes no Dia Nacional de Lutas 

O Fórum dos Servidores Públicos Federais de Juiz de Fora e Região, Fosefe, marcou o 

Dia Nacional de Luta, Mobilizações, Paralisação e Greve do Funcionalismo Público, 

neste 24 de março, com a colocação de faixas e banners em pontos estratégicos de Juiz 

de Fora, como o Restaurante Universitário do centro, o Hospital Universitário em Santa 

Catarina, o HU CAS, o Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais e na sede da APES 

no campus da UFJF. Dois carros de som estão rodando o centro e bairros da cidade, 

chamando a atenção para a data e evidenciando para a população os prejuízos que a 

Reforma Administrativa pode trazer para todos que necessitam de saúde, educação e 

serviços públicos em geral. Os sindicatos que fazem parte do Fosefe também estão em 

ação nas redes sociais chamando a atenção para o Dia de Lutas. 

 

24/03 

Comitê “Fora Bolsonaro” coloca faixa no Mergulhão da Av. Rio Branco em Juiz 

de Fora 

Marcando o Dia Nacional de Luta, Mobilizações, Paralisação e Greve do Funcionalismo 

Público, o Comitê “Fora Bolsonaro” colocou, nesta quarta-feira, uma faixa no 

Mergulhão da Avenida Rio Branco em Juiz de Fora, responsabilizando o presidente da 

república pela situação caótica do país frente à Pandemia de covid 19. A faixa traz 

reivindicações como “Vacina para Todos”. “Auxílio Emergencial Digno”, “Diminuição 

dos Preços dos Alimentos, gás e Combustíveis”, “Ajuda aos Pequenos Proprietários e 

Comerciantes”.  

Um carro de som também foi colocado, rodando as ruas da cidade, com áudio na mesma 

direção dos dizeres da faixa. 

https://www.apesjf.org.br/wp-content/uploads/NOTA-DA-ASSEMBLEIA-DOCENTE-DA-APES-CONTRA-O-RETORNO-DAS-ATIVIDADES-PRESENCIAIS-EM-MODELO-HIBRIDO.pdf
https://www.apesjf.org.br/wp-content/uploads/NOTA-DA-ASSEMBLEIA-DOCENTE-DA-APES-CONTRA-O-RETORNO-DAS-ATIVIDADES-PRESENCIAIS-EM-MODELO-HIBRIDO.pdf
https://www.apesjf.org.br/confira-nota-de-entidades-e-sindicatos-em-apoio-as-medidas-de-combate-a-pandemia-adotadas-pela-prefeitura-de-juiz-de-fora
https://www.apesjf.org.br/confira-nota-de-entidades-e-sindicatos-em-apoio-as-medidas-de-combate-a-pandemia-adotadas-pela-prefeitura-de-juiz-de-fora
https://www.apesjf.org.br/fosefe-movimenta-a-cidade-e-as-redes-no-dia-nacional-de-lutas
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25/03 

Seminário Preparatório para Conad. 

 

26/03 

Intersindical não vai participar da Comissão PID RID no IF Sudeste MG, já que 

esta toma por base a Portaria 983 

O Fórum Intersindical, que reúne Sintufejuf, Sinasefe e APES, como entidades 

representativas de Docentes e Técnicos Administrativos no IF Sudeste MG, enviou, ao 

Conselho Superior do Instituto, carta explicando a não participação dos representantes 

sindicais na comissão PID/RID,  já que esta toma por base a Portaria 983. Segundo a 

carta, “a Portaria 983 do MEC, de 18 de novembro de 2020, é um ataque substantivo à 

carreira EBTT e à oferta de uma educação profissional, técnica e tecnológica de 

qualidade da qual os Institutos Federais construíram e fazem parte, pois além de 

estabelecer um número mínimo de 14 horas em sala de aula e retirar o limite máximo, 

introduz o controle de frequência eletrônico e estimula o alargamento da oferta de 

ensino a distância para as atividades de ensino praticadas pela rede” 

 

26/03 

Situação orçamentária da UFJF é grave 

Os impactos previstos na redução orçamentária imposta pelo governo federal às 

instituições Federais de Ensino em 2021 indicam possibilidade real de um expressivo 

déficit na Universidade Federal de Juiz de Fora. Os números foram apresentados na 

reunião do Conselho Universitário, realizada na segunda-feira,  22 de março. 

 

26/03 

Reunião do Consu da UFJF 

UFJF mantém atividades presenciais suspensas até junho 

A Universidade Federal de Juiz de Fora segue com atividades presenciais suspensas, 

pelo menos até 30 de junho de 2021. A decisão, tomada em reunião do Conselho 

Universitário nesta sexta feira, vale para os dois campi, Juiz de Fora e Governador 

Valadares, e teve por base as recomendações do Comitê de Monitoramento e Orientação 

de Condutas sobre o novo Coronavírus (Sars-Cov-2) da UFJF. 

 

27/03 

Participação da delegação da APES no 11 º Conad Extraordinário 

Com o tema central  “Em defesa da vida, dos serviços públicos e da democracia e 

autonomia do ANDES-SN”, a delegação da APES presente no evento foi composta pelo  

professor Augusto Cerqueira como Delegado e pelo professor Leonardo Andrada e 

professora Lisleandra Machado como observadores/Suplentes. 

https://www.apesjf.org.br/intersindical-nao-vai-participar-da-comissao-pid-rid-no-if-sudeste-mg-ja-que-esta-toma-por-base-a-portaria-983
https://www.apesjf.org.br/intersindical-nao-vai-participar-da-comissao-pid-rid-no-if-sudeste-mg-ja-que-esta-toma-por-base-a-portaria-983
https://www.apesjf.org.br/situacao-orcamentaria-para-2021-na-ufjf-e-grave
https://www.apesjf.org.br/ufjf-mantem-atividades-presenciais-suspensas-ate-junho
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29/03 

Participação em reunião da Frente em Defesa da Educação Pública (FEDP) 

A Frente em Defesa da Educação Pública (FEDP), foi criada em 2020 devido aos 

desafios impostos à educação pública na cidade de Juiz de Fora em função da pandemia 

do coronavírus e a implementação do ensino remoto emergencial nas instituições 

escolares do município. Desde então, a frente, que é composta por professores(as) da 

educação básica das redes públicas e particulares; professores(as) dos cursos de 

licenciatura e educação da UFJF e dirigentes sindicais, iniciou um amplo debate com 

diversos setores da sociedade civil com o intuito de debater, elaborar e encaminhar 

orientações para a implementação de políticas públicas para a educação que, incluam, 

de fato, a participação dos profissionais da educação nos processos decisórios para o 

enfrentamento da pandemia. Uma das ações da FEDP foi a elaboração de um Guia de 

implementação de protocolos de retorno das atividades presenciais nas escolas de 

educação básica para subsidiar as instituições quando do retorno presencial após a 

vacinação ampla da população. A APES passou a compor a frente a partir de março de 

2021, considerando a importância do protagonismo docente na defesa da vida e da 

educação pública. 

 

29/03 

 

Live de vereador causa reações de sindicatos e entidades 

 

Confira nota em repúdio às declarações de vereador de Juiz de Fora e em defesa 

da UFJF e da comunidade acadêmica 

 

A APES repudia e cobra ações da Câmara Municipal de Juiz de Fora quanto ao 

conteúdo veiculado no Instagram do Vereador Carlos Alberto de Mello (PTB), que 

adota o codinome de Sargento Mello Casal, na última sexta-feira, 26 de março de 2021, 

referente à live realizada em conjunto com o ex-Deputado Federal e atual presidente 

nacional do PTB, Roberto Jefferson. O mote do vídeo é o ataque à Prefeitura de Juiz de 

Fora, à Universidade Pública e a diversas outras instituições públicas da cidade, com 

base no negacionismo, difundido por um grupo político que se recusa a admitir as 

recomendações científicas de combate à pandemia. O Vereador e o ex-Deputado 

Federal atacam a legitimidade do conhecimento científico reiteradamente ao longo do 

vídeo, demonstrando o caráter político e desprovido de embasamento de suas ofensas. 

 

https://www.apesjf.org.br/live-de-vereador-causa-reacoes-de-sindicatos-e-entidades
https://www.apesjf.org.br/confira-nota-em-repudio-as-declaracoes-de-vereador-de-juiz-de-fora-e-em-defesa-da-ufjf-e-da-comunidade-academica
https://www.apesjf.org.br/confira-nota-em-repudio-as-declaracoes-de-vereador-de-juiz-de-fora-e-em-defesa-da-ufjf-e-da-comunidade-academica
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31/03 

Ditadura nunca mais 

Matéria publicada pela APES e mobilização nas redes, para reforçar a luta em defesa da 

democracia e contra a tirania,  e denunciando qualquer forma de comemoração desse 

evento nefasto da história brasileira. 

 

ABRIL 

 

06/04 

Entidades organizam petição exigindo providências contra live do vereador que 

ataca a UFJF, instituições e servidores da cidade 

As entidades sindicais e estudantis da cidade, com base nos absurdos exibidos pela live 

patrocinada pelo vereador Mello Casal, na última sexta-feira (26/03), resolveram 

protocolar um ofício à Câmara Municipal solicitando providências e medidas cabíveis 

em função de sua lamentável participação ao lado do presidente de seu partido, sr. 

Roberto Jefferson. O mote do vídeo é o ataque à Prefeitura de Juiz de Fora, à 

Universidade Pública e a diversas outras instituições públicas da cidade. 

 

07/04 

Dia Mundial da Saúde: entidades de JF denunciam mortes e defendem vacinação 

para todos 

A APES realiza uma série de ações em conjunto com entidades de Juiz de Fora 

marcando o Dia Mundial da Saúde. Com faixas, spots de rádio, cards digitais e carros 

de som, e em conjunto com outras entidades, o intuito foi denunciar a política genocida 

de Bolsonaro, responsável pela morte de mais de 330 mil pessoas por Covid no país, 

pelos dados oficiais. As entidades também exigiram a vacinação gratuita para todos e 

todas, com políticas de renda, proteção ao emprego e combate à fome. E reafirmaram a 

defesa do SUS e a valorização dos serviços e servidores públicos, que têm atuado 

incansavelmente em defesa da vida da população brasileira.  

 

09/04 

Governo não sanciona orçamento de 2021 e compromete funcionamento das IFES 

APES publica matéria alertando que até o dia, 8 de abril, o presidente Bolsonaro não 

havia sancionado a Lei Orçamentária para 2021. Como esclarece uma nota divulgada 

pela UFJF,  desde janeiro, o governo tem liberado “ créditos orçamentários equivalentes 

a 8,96% (2,24% em cada mês) dos recursos de custeio constantes no Projeto de Lei 

Orçamentária”. Na PLOA enviada ao Congresso, a UFJF já sofreria um corte de custeio 

de 18,5% em comparação com o orçamento de 2020.  

 

https://www.apesjf.org.br/ditadura-nunca-mais-2
https://www.apesjf.org.br/18516-2
https://www.apesjf.org.br/18516-2
https://www.apesjf.org.br/dia-mundial-da-saude-entidades-de-jf-denunciam-mortes-e-defendem-vacinacao-para-todos
https://www.apesjf.org.br/dia-mundial-da-saude-entidades-de-jf-denunciam-mortes-e-defendem-vacinacao-para-todos
https://www.apesjf.org.br/governo-nao-sanciona-orcamento-de-2021-e-compromete-funcionamento-das-ifes
https://www2.ufjf.br/noticias/2021/04/09/nota-de-esclarecimento-sobre-orcamento/?tg_rhash=df50dc2ac5d1af
https://www2.ufjf.br/noticias/2021/04/09/nota-de-esclarecimento-sobre-orcamento/?tg_rhash=df50dc2ac5d1af
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09/04 

APES, Sintufejuf e DCE assinam nota sobre situação orçamentária caótica para as 

Instituições Públicas de Ensino 

 

12/04 

Reunião do Consu da UFJF 

Em reunião do Conselho Universitário da UFJF, que debateu o remanejamento de 

gastos frente aos cortes orçamentários impostos pelo governo federal, a APES ressaltou 

a urgência da luta contra os cortes 

 

 

13/04 

APES participa de ação solidária liderada pelo 8M 

A APES participou de uma ação social capitaneada pelo Coletivo 8M, de distribuição 

de cestas básicas à população carente de bairros de Juiz de Fora em conjunto com ações 

de conscientização, com distribuição de panfletos e cartazes. 

 

15/04 

APES realiza campanha contra retorno presencial das escolas 

Na campanha digital, a APES publica diariamente cards contendo dados sobre as 

experiências de retorno presencial das escolas sem o controle da pandemia, levando ao 

aumento de infecções entre docentes, funcionários/as, jovens e crianças. A APES 

também produziu vídeos com docentes da UFJF (campus Juiz de Fora e Governador 

Valadares) e do IF Sudeste MG,  defendendo que as aulas presenciais só retornem com 

ampla vacinação, controle da pandemia e ampliação do orçamento da educação.  

 

21/04 

APES participa de Fórum pelos Direitos e Liberdades Democráticas de Minas 

Gerais 

No último 21 de abril, a APES participou da terceira plenária do Fórum pelos Direitos e 

Liberdades Democráticas de Minas Gerais. Com a significativa presença de militantes 

de várias organizações políticas do Estado, além de convidados como a presidente do 

ANDES Rivânia Moura, foi possível fazer uma ampla avaliação da conjuntura, 

abarcando os múltiplos aspectos que demandam a atenção das entidades da classe 

trabalhadora. Foram tratadas questões fundamentais do contexto brasileiro atual que 

combina crise sanitária, crise econômica, avanço da pauta neoliberal nas reformas do 

https://www.apesjf.org.br/apes-sintufejuf-e-dce-assinam-nota-sobre-situacao-orcamentaria-caotica-para-as-instituicoes-publicas-de-ensino
https://www.apesjf.org.br/apes-sintufejuf-e-dce-assinam-nota-sobre-situacao-orcamentaria-caotica-para-as-instituicoes-publicas-de-ensino
https://www.apesjf.org.br/na-reuniao-do-consu-apes-ressalta-urgencia-da-luta-contra-os-cortes
https://www.apesjf.org.br/apes-participa-de-acao-solidaria-liderada-pelo-8m
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Estado, revogação de direitos, redução da renda, aumento do desemprego e abandono da 

classe trabalhadora a soluções individualizadas, em um cenário cada vez mais precário. 

Considerando o tratamento débil que o governo dispensa às medidas preventivas e 

vacinação, a orientação política para a execução acelerada de reformas neoliberais e a 

precariedade crescente que caracteriza as relações de trabalho no Brasil, a Plenária se 

encerrou com a elaboração de uma Carta, que sintetiza a avaliação coletiva dos 

participantes e traça um plano de lutas com pontos estratégicos para a ação tática. 

26/04 

APES prepara instalação de outdoors "O senhor da morte chefiando o país"  

Aderindo à campanha nacional, a APES contratou empresa especializada para realizar a 

instalação do outdoor "O senhor da morte chefiando o país" em dois locais da cidade de 

Juiz de Fora (MG). A instalação está prevista para esta última semana de abril.  

 

 

ADUFS Sergipe  

Informes Prestados por:  Diretoria da Seção Sindical  

 

1. Aprovação de indicativo de greve sanitária na Assembleia Geral de 16/04/2021 

por conta do PL n° 5.595/2020. 

2. Exoneração da interventora professora Liliádia da Silva Oliveira Barreto pelo 

governo Bolsonaro e nomeação do professor Valter Joviniano de Santana 

Filho, professor este que não participou da consulta à comunidade, mas foi 

eleito pelo Colégio eleitoral. 

3. Construção do Fórum de Servidores Públicos de Sergipe como eixo principal 

de luta a campanha em defesa dos serviços públicos e contra a PEC 32/2020. 

4. As entidades (ADUFS, SINTUFS, DCE, AAU e APG) estão organizando a 

eleição de direção dos centros no formato paritário e democrático. 

 

 

ADUFLA  

Informes Prestados por:  Diretoria da Seção Sindical  

 

A pró-reitoria de graduação da UFLA encaminhou, sem discussão ampla com a 

comunidade acadêmica, uma proposta de minuta e calendário letivo para o próximo 

triênio – 2021-2023. Foram dados somente 5 dias úteis para que fossem inseridas 

sugestões na escrita dos documentos, por cursos e faculdades. Neles, há a proposição de 

reduzir as semanas letivas de 17 para 15 semanas, de retirar o caráter emergencial do 

https://www.apesjf.org.br/wp-content/uploads/Carta_da_Terceira_Plena%CC%81ria_do_Fo%CC%81rum_Mineiro_de_Lutas-1.pdf
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ensino remoto e denominá-lo como Atividades Não Presenciais (ANP), as quais, de 

acordo com o documento, seriam regulamentadas como estratégia didático-pedagógica 

até pelo menos 2023.  

Além de não explicitar o que configurariam pedagogicamente as ANP, sua 

regulamentação fere o Projeto Político Pedagógico dos cursos. Somada ao injustificável 

engessamento de um calendário letivo aligeirado para os próximos três anos - em um 

contexto de instabilidade política, social e sanitária - a proposta indica a preparação do 

terreno para a entrada do ensino híbrido na UFLA, que há muito tem sido a vanguarda 

dos desmontes e mudanças de caráter empresarial nas instituições federais. 

A Adufla (Seção Sindical do Andes) organizou uma reunião extraordinária para 

discussão da situação e publicou o posicionamento contrário da categoria docente, 

explicitando como contraproposta: 

-  A ampliação do prazo para a discussão da minuta da resolução, com promoção de 

debates amplos com a comunidade acadêmica, de modo que o documento seja 

construído coletiva e democraticamente; 

- que o planejamento seja limitado ao próximo semestre letivo de 2021/1, mantendo-

se a organização do semestre com 17 (dezessete) semanas; 

- a manutenção do caráter emergencial do ensino remoto limitado ao cenário de 

excepcionalidade imposto pela pandemia do covid-19. 

Na próxima quinta-feira, dia 29/4, será realizada uma reunião com o Congrad para 

discussão das sugestões e aprovação da proposta de minuta e do calendário. 

Entendemos ser fundamental ficarmos alertas para os processos antidemocráticos e 

alinhados com o projeto de sucateamento do governo federal postos na UFLA, que têm 

se constituído no laboratório das ofensivas neoliberais privatistas a ser imposto como 

modelo para as demais instituiçõe 
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SINDUECE  

Informes Prestados por:  Diretoria da Seção Sindical  

 

Os informes a seguir são resultantes do tempo de atuação da atual gestão da 

SINDUECE: É na luta que a gente se encontra (2021/2023), a qual tomou posse no dia 

18/02/2021.  

 

1. ASSEMBLEIA DE DOCENTE  

A diretoria da SINDUECE realizou assembleia dia 18/03/2021, por meio do meet 

google, para discutir: delegação e suplência da SINDUECE ao 11º CONAD 

Extraordinário do ANDES-SN; campanha salarial; Plano de Cargos, Carreira e 

Vencimentos da categoria; agenda dos GTs da SINDUECE e criação o GTCarreira.  

 

2. ENTREGA DE CHIPS PARA ESTUDANTES 

A SINDUECE, desde o início da pandemia, atuou por meio do GT Acadêmico com 

Adm. Superior da UECE, atuou em defesa de condições de trabalho adequadas para 

docentes, com reformulação de PAD, bem como, pela assistência estudantil e inclusão 

digital de discentes; o governo anunciou a entrega de 3.749 chips para discentes com 

perfil FECOP. Algumas unidades da UECE já começaram a entregar os chips.  

 

3. CONSTRUÇÃO DO 8 DE MARÇO/2021  

A SINDUECE é parte da luta histórica pelo direito das mulheres, pela superação da 

desigualdade e por condições de acesso e permanência das mulheres na universidade e 

no fazer científico. No 8 de março deste ano, não foi diferente e participamos das 

atividades e articulações locais para construção das ações feministas. 

 

4. ENCONTRO ESTADUAL DE MULHERES DA EDUCAÇÃO 

Em articulação com mulheres professoras, técnicas administrativas e estudantes da 

Educação pública no Ceará, a SINDUECE construiu e transmitiu no seu canal no 

Youtube o primeiro Encontro Estadual de Mulheres da Educação, nos dias 25 e 26 de 
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março, sob o tema "Mulheres na luta pela vida, em defesa da educação pública e no 

combate às opressões". A mesa do dia 25: Mulheres na luta pela vida, em defesa da 

Educação pública e no combate à opressão, pode ser acessada no canal da SINDUECE 

no youtube (https://www.youtube.com/watch?v=411fig2-t70&t=167s), bem como, os 

debates do dia seguinte: ‘Violências contra a Mulher: assédio moral e Sexual’; e 

‘Trabalho e Produtividade acadêmica em tempos de pandemia’, disponíveis em um 

mesmo link no Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=rCtUR8AaAaA). 

 

5. CALENDÁRIO E CRIAÇÃO DE NOVOS GTs da SINDUECE; 

Atualmente, a SINDUECE consta com a organização de 7 GTs: GTPE, GTPFS, 

GTPAUA, GTPCEGDS, GTSS/A, GTCarreira e GTCA. No mês de março, todos os 

GTs se reuniram para deliberar sobre calendário de reuniões e de atividades conjuntas.  

 

6. REALIZAÇÃO DO CICLO DE DEBATES SOBRE CAMPANHA 

SALARIAL; 

CAMPANHA SALARIAL: CICLO DE DEBATES DA SINDUECE 

Em referência à luta da campanha salarial da SINDUECE, a atual gestão realizou um 

ciclo de debates, em dois momentos, para acumular e qualificar as estratégias de lutas 

da nossa entidade, nos dias 20 e 23 de abril, com a seguinte programação: 

Dia 20/04/2021 - MESA 1: Situação Fiscal do Estado e lutas por 

reposição das perdas salariais; 

(https://drive.google.com/drive/u/5/folders/13GtQKOhmk9RHeD

erCUvHU1CNIeEF8pHR)  

Dia 23/04/2021 - MESA 2: A Defesa da Universidade Pública e 

da carreira docente no contexto de perdas salariais e de destruição 

de direitos 

(https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1h02SlAXum63Uc6O

I1HiloLAKxC26beHw).  

 

https://drive.google.com/drive/u/5/folders/13GtQKOhmk9RHeDerCUvHU1CNIeEF8pHR
https://drive.google.com/drive/u/5/folders/13GtQKOhmk9RHeDerCUvHU1CNIeEF8pHR
https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1h02SlAXum63Uc6OI1HiloLAKxC26beHw
https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1h02SlAXum63Uc6OI1HiloLAKxC26beHw
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7. REUNIÕES AMPLIADAS COM ASSESSORIA JURÍDICA DA 

SINDUECE E DOCENTES SUBSTITUTOS(AS)/TEMPORÁRIOS(AS) 

As demandas dos(as) professores(as) substitutos(as)/temporários(as) da UECE sempre 

foram muito importantes para a SINDUECE, desde a luta por equiparação salarial, 

mesmas condições de PAD, contra o assédio etc., e,  no último período, não tem sido 

diferente. Realizamos reuniões virtuais com docentes de diversas faculdades da UECE e 

nossa assessoria jurídica (As.Jur), para debater sobre o tema de férias dos(as) 

professoras(as) com contratos temporários; na ocasião, nossa As.Jur emitiu parecer 

técnico, disponível em: https://www.sinduece.com/blog/ferias2021. 

 

Realizamos o acompanhamento administrativo-jurídico das condições de proteção 

sanitárias à execução da Seleção Pública para Professoras(es) Substitutas(os) e 

Temporárias/os no início de 2021, considerando as Bancas de Avaliação e 

candidatas/os, sem registrar intercorrências.  

 

Desde dezembro do ano passado, a SINDUECE atua, juntamente com sua assessoria 

Jurídica e docentes sindicalizados(as), para aprovação de Leis na Assembleia 

Legislativa do Ceará que possibilitem às gestões das Universidades a  prorrogação 

excepcional dos contratos de docentes substitutos(as)/temporários(as). Após muita luta 

e pressão política, atualmente há previsão legal para prorrogação de contratos até 

31/05/2021; segue em curso na Assembleia Legislativa a PEC 06/2021 que possibilita a 

prorrogação excepcional de contratos temporários dos(as) docentes das IEES do Ceará 

até 31/10/2021. E estamos acompanhando a tramitação do PLC 14/2021 que versa sobre 

a realização de seleções públicas para docentes temporários(as) pela modalidade à 

distância. 

 

 

8. AUDIÊNCIA COM A REITORIA DA UECE; 

A atual Diretoria da SINDUECE realizou audiência com a Reitoria da UECE para 

debater sobre: 1 –  PCCV e Processos de progressão, probatórios etc. de docentes; 2 – 

https://www.sinduece.com/blog/ferias2021
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Concurso Público para professores(as) efetivos(as) da UECE, no dia 06/04/2021. A 

Reitoria da UECE se comprometeu a enviar, no dia 5 de cada mês, atualização sobre 

processos de docentes; e informou que está concluindo o censo docente da UECE para 

subsidiar a realização de novos concursos e resolução de mobilidade interna de docentes 

entre faculdades. 

  

 

9. PARTICIPAÇÃO EM FÓRUNS:  

 

9.1 - FÓRUM UNIFICADO DAS ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS PÚBLICOS 

ESTADUAIS DO CEARÁ - FUASPEC 

Ocorreu no dia 16/03, após várias tentativas de confirmação com a Secretaria de 

Planejamento e Gestão do Estado do Ceará - SEPLAG, audiência pública que abre a 

Mesa Estadual de Negociação Permanente - MENP com funcionárias/os públicas/os 

estaduais, como prevê a Lei 14.867/2011 que tem data base da categoria em janeiro, até 

então não implementada no Governo Camilo Santana, desde a primeira gestão de seu 

mandato. Da audiência o secretário Mauro Filho orientou a autorização de instalar as 

Mesas Setoriais de Negociação junto aos órgãos do governo do estado através das 

Secretarias Públicas.   

- Campanha Salarial: A SINDUECE participou de todas as reuniões do 

FUASPEC para construção da pauta conjunta de reivindicação, tendo 

participado de diversas ações de pressão e articulação do fórum, como a 

caravana, no dia 04/03/2021, para reivindicar abertura da mesa de 

negociação permanente - MENP; 

- Seminário sobre Previdência: 1º Momento (1º SEMANA DE MAIO): 

A gestão pública no Ceará, valorização do serviço público e lutas das 

campanhas salariais: história, conquistas e ameaças aos direitos da classe 

trabalhadora (Síntese: Construir análise sobre a gestão pública no Estado 

do Ceará a partir das condições das políticas sociais e prestação dos 

serviços públicos, das restrições e precarização ao ingresso e contratação 
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das/os funcionárias/os públicas/os e seus rebatimentos à população 

cearense e categorias profissionais no serviço público estadual, 

principalmente com as propostas de “reformas”, descumprimento legal à 

reposição salarial anual e aos Planos de Cargos e Carreiras e 

Vencimentos. 2º Momento (2ª SEMANA DE MAIO): Direitos 

previdenciários pós-Reforma Previdenciária no Ceará na interface com a 

Reforma Administrativa: o que a classe trabalhadora precisa saber e 

defender? (Síntese: Possibilitar o debate sobre a compreensão histórica 

da política de previdência social no Brasil e Ceará como conquista das 

lutas da classe trabalhadora, as perdas de direitos e redefinições do 

sistema previdenciário no alinhamento neoliberal brasileiro com as 

“contrarreformas” da previdência e a proposta de “reforma 

administrativa” na esfera federal, estadual e municipal. Enfatizar os 

processos de mudanças na gestão do sistema previdenciário de regime 

próprio no Estado do Ceará com o SUPSEC, FUNAPREV, PrevMilitar 

ao CearáPrev e Previdência Complementar, as redefinições legais para 

acesso aos direitos previdenciários e rebatimentos na vida de 

funcionárias/os públicas/os e suas famílias, na perspectiva de 

organização das lutas coletivas em defesa da valorização do serviço 

público e da classe trabalhadora. 

 

9.2 - FÓRUM DAS TRÊS E ADUFC 

Acontece nas redes sociais e espaços públicos em Fortaleza e região do Cariri as 

campanhas contra a PEC E REFORMA ADMINISTRATIVA composta por spots em 

rádio, a exemplo da Rádio Universitária UFC, com outdoors, divulgação de lambes 

entre outras modalidades de propagação.   

 

Em reunião ampliada, 26/04, do Fórum das Três universidades estaduais, com a pauta: 

1. Campanha de solidariedade; 2.1º de maio; 3.PL 5595; 4. Reforma administrativa; 5. 

Questão salarial; 6. Concurso público para Professor; 7. Audiência das Estaduais, está 
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em processo a solicitação para instalar a Mesa Setorial de Negociação com a 

SECITECE E SEPLAG, com articulação interinstitucionais nas instâncias do Governo e 

Universidade.  

   

9.3 - FÓRUM PERMANENTE EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO - CEARÁ 

-Campanha de mídia: Construímos, em articulação com o Fórum, 

campanha de mídia em outbus/busdoor, cards em mídias, outdoor contra 

a reforma administrativa. 

- Participação em Lives: A SINDUECE construiu e participou da live: 

O efeito das contrarreformas dos Estados e Municípios; além da 

participação nas plenárias gerais da instância.  

 

9.4 - FÓRUM SINDICAL, POPULAR E DE JUVENTUDES POR DIREITOS E 

LIBERDADES DEMOCRÁTICAS  

Nossa seção sindical está acompanhando as reuniões do Fórum Sindical, Popular e de 

Juventudes por Direitos e Liberdades Democráticas que estão discutindo a organização 

do 1º de Maio Unificado. Até agora, estão no processo de organização a CUT, a FBP, a 

CTB e o Fórum irá discutir a participação, a partir dos informes dessa reunião. Está 

marcado um ATO virtual no sábado (01/05/2021), pela manhã, com falas de dirigentes 

sindicais e atrações culturais. com o mote político: POR EMPREGO, COMIDA E 

VACINA: FORA BOLSONARO-MOURÃO! O Fórum está construindo uma 

campanha de solidariedade de doação de cestas básicas. 

 

10. GARANTIA DE EFETIVAÇÃO DO PLANO DE CARGOS CARREIRA E 

VENCIMENTOS DOS(AS) DOCENTES DA UECE 

Desde o início da pandemia, por meio de decretos e Leis Estaduais (215/2020), o 

governo do Estado regulamentou estratégias de congelamento dos salários e progressões 

de docentes. Atualmente, temos 133 processos de docentes com pendências de 

tramitação e publicação, muitos de 2019, distribuídos nas instâncias do Governo: 67 
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processos de ascensão funcional, 49 processos de estágio probatórios e 17 processos de 

Incentivo profissional.  

 

11. REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO POLÍTICO PARTICIPATIVO 

DA SINDUECE: 

Esta gestão da SINDUECE, desde sua carta programática às eleições do sindicato, tem 

como proposta a construção de um planejamento político participativo com docentes da 

UECE. A primeira etapa aconteceu dia 17/03/2021 com a presença de todos os(as) 

membros do Conselho de Representantes da SINDUECE (2021/2023), titulares e 

suplentes, por meio do meet, que discutiu: 1. Análise de conjuntura nacional e estadual; 

2. Apresentação do plano estratégico e validação dos instrumentais; 3. Definição de 

cronograma de reuniões ampliadas/Conselho de Representantes; 4. Levantamento de 

demandas específicas por centro/faculdade; 5. Indicação de novos membros para GTs.  

Para continuidade do planejamento, serão realizadas mais duas etapas gerais, nos dias 6 

e 8/5, das 14h às 17h, com docentes de toda a UECE. Para consolidação dessa ação, 

elaboramos um formulário, a partir do nosso programa de trabalho e apresentado 

durante a eleição, o qual foi estruturado em 09 eixos, com seus respectivos objetivos e 

indicação da prioridade de cada objetivo. 

 

12. PROJETOS DE EXTENSÃO E SINDUECE 

Estamos em articulação com 4 projetos de extensão da UECE: ConversAções por um 

novo modo de viVer: ambientalismo, decolonialidade, interseccionalidade, 

coordenadora Patrícia Limaverde Nascimento; Na luta é que a gente se encontra: 

formação política, cultura e arte no movimento docente, coordenado pela profa. Virgínia 

Márcia Assunção Viana; e o projeto Realidade brasileira: socialização formativa de 

resultados de pesquisa com comunidades locais pesquisadas por estudantes egressos(as) 

da FAFIDAM/UECE, coordenação profa. Lúcia Brito. O grupo já realizou três reuniões 

e está em fase de planejamento de ações coletivas. 

 

 


