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Circular nº 150/2021 

Brasília (DF), 05 de maio de 2021. 
 
 
 
 
Às seções sindicais, secretarias regionais e à(o)s diretore(a)s do ANDES-SN  
 
 
 
 

Companheiro(a)s, 
 
 
 
 

Encaminhamos o relatório da Reunião Extraordinária Conjunta dos Setores das IFES 

e das IEE/IMES, realizada on-line, no dia 28 de abril do corrente ano.  

 

Sem mais para o momento, renovamos nossas cordiais saudações sindicais e 

universitárias.  

 
 
 
 
 
 
 

Prof. Rodrigo Medina Zagni 
1º Secretário 
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RELATÓRIO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA DOS SETORES 

DAS IFES E IEES/IMMES EM 28 DE ABRIL DE 2021 (CIRCULAR Nº 131/2021) 

Atividade: Reunião Extraordinária Conjunta dos Setores das IFES e das IEES/IMES 
Data: 28/04/2021 (quarta-feira) - Virtualmente 
Horário: Das 9h às 18h 
 

PRESENTES: Anexo I 

A reunião teve início às 9h15, do dia 28 de abril de 2021, contando com a presença 

de  Diretore(a)s, 61 Representantes das SSind e 01 convidados, conforme lista de frequência 

(em anexo), e com a mística de abertura, conduzida pela diretora Rosineide Freitas, que 

pretendeu sensibilizar a todas e todos presentes à necessidade de defender a vida, e se 

colocar sensível à ela e para animar a todas e todos à luta com a força, coragem e rebeldia 

que a conjuntura exige.  

A mesa da manhã foi conduzida pelo(a)s diretore(a)s Neila Nunes e Gisvaldo Silva, 

foi procedida a aprovação da pauta, o estabelecimento da dinâmica da mesa. Neste turno da 

reunião estiveram presentes na sala virtual 77 participantes. Após o estabelecimento dos 

trabalhos e aprovação da pauta foi passado para o informe da diretoria nacional, feito pela 

presidenta Rivânia Moura com os seguintes pontos: 

 FONASEFE - Ato Nacional em Brasília no dia 30/04 com 

representação das entidades; faixas em todos os ministérios e ato simbólico em 

frente ao Congresso Nacional; construção de um seminário nacional que envolva 

o(a)s servidore(a)s das esferas municipais, estaduais e nacional; realizamos reuniões 

com deputado(a)s para debater a PEC 32; 

 Primeiro de maio construído com a CSP e com o Fórum Sindical, 

Popular e de Juventude em Defesa dos Direitos e Liberdades Democráticas. Ato 

classista. 

- CSP - Ato virtual de 11h às 13h 

- Fórum - Ato virtual de 14h às 16h 
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 Educação - alerta para o que tem acontecido nas Universidades 

Federais sobre mudanças nos Estatutos que seguem na direção do FUTURE-SE. Ex: 

UFMS e UFMA. 

Foi concedida a palavra ao Dr. Rodrigo Torelli, representando a Assessoria Jurídica 

Nacional, para apresentar apreciação sobre o Projeto de Lei 5595/2020: 

Em linhas gerais, a avaliação da AJN contou com um olhar político e jurídico, este 

último buscando caracterizar as dimensões de inconstitucionalidade que o PL apresenta. 

Desta forma o PL, aprovado na Câmara dos Deputados Federais, em 20 de abril de 2021, 

que reconhece A Educação Básica e o Ensino Superior como essenciais e estabelece 

diretrizes para o retorno seguro, de Autoria da deputada Paula Belmonte e outro(a)s 

deputado(a)s da base do governo, expressão a vontade política de setores do empresariado 

da educação. Uma das justificativas para o PL é relativa à exclusão digital, sinalizando para 

a limitação do ensino remoto. Não havendo nenhuma posição sobre as razões para essa 

exclusão e possíveis estratégias de enfrentamento. Originalmente contendo três artigos, o 

PL se centra na essencialidade da Educação com vistas ao retorno presencial. Foi acrescida 

de algumas ementas que incorporou dispositivos que indicam protocolos para o retorno 

presencial, pela relatora Joice Hasselman. Foi remetido ao senado e terá como relator o 

senador Marcos Durval, do Partido Podemos do Espírito Santo.  

O PL pode ser caracterizado como uma formalização legislativa da política de morte 

do atual governo, negacionista e desprezo pela vida. Sua inconstitucionalidade pode ser 

observada por quatro pontos centrais. Por excluir a pandemia como uma situação 

excepcional.  Por desconsiderar que o direito à educação não está a frente ao direito à vida 

e à saúde previstos nos artigos 5º e 6º da Constituição, sobretudo no atual contexto da 

pandemia, falta de condições e falta de vacina. Há uma  discrepância na compreensão do 

que seria atividade essencial, há uma leitura equivocado da LDB, na medida em que o direito 

subjetivo à educação não está eliminado num contexto de oferta remota em função da 

condição pandêmica. O interesse público e coletivo e subjetivo, os direitos à vida e à saúde 

devem preponderar. A inconstitucionalidade mais latente está exatamente à violação ao 

direito à vida e à saúde, podendo ser associado também à violação ao direito à dignidade da 

pessoa humana. Atenta contra a vida e a saúde da comunidade escolar e acadêmica e da 
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população em geral na medida em que se aumentaria a circulação de pessoas, de demandas, 

num momento de aumento dos números de casos e óbitos por Covid-19. 

Outra condição de inconstitucionalidade é que o PL fere o pacto federativo, tecido 

nos artigos 1º e 18º da constituição, na medida em que quer impor aos Estados e Municípios 

as orientações sanitárias da união. Ao contrário do recente julgamento do Supremo Tribunal 

Federal, na ADI 6343, que decidiu que os Estados e Municípios, no âmbito das suas 

competências, podem adotar medidas de restrição locais e intermunicipais durante o estado 

de emergência decorrente da pandemia, sem que seja preciso seguir decreto do Ministério 

da Saúde, de estabelecimento de medidas de isolamento. É preciso lembrar a condição da 

autonomia universitária, prevista no artigo 207 da constituição, que se encontra violada 

pelas disposições do PL 5595/2020. Este quer tirar das universidades a autonomia sobre o 

posicionamento das direções centrais das IES e CEFET, de orientar e deliberar sobre o 

momento ideal para um retorno presencial das atividades acadêmicas.  

Importante destacar a associação da caracterização da essencialidade da atividade 

educação básica e ensino superior ao que poderia levar eventualmente a um impedimento 

ao exercício de direito de greve. Este tema é visto pela AJN como importante, por se tratar 

do governo atual. A Assessoria entende que, para os fins legais, no que se refere ao que se 

caracteriza como atividade essencial, de forma alguma a educação entraria nessa 

conceituação. Os artigos 1º e 9º da Constituição Federal e na Lei Nº 7.783, lei de greve, 

caracteriza-se como atividades essenciais aquelas que com a sua interrupção causem risco 

eminentes aos direitos à vida, à saúde, e certos aspectos de segurança da população. O artigo 

10º desta lei marca quais seriam estas atividades e serviços, não estando a educação citada. 

Por fim a AJN reforça que, fazendo uma leitura literal dos dispositivos do PL não há 

vinculação ao direito de greve, mas se foi a intenção  do PL, de restringir o direito à greve, 

este incorrerá em mais uma inconstitucionalidade, pois o exercício da greve é um direito. 

Esse deve ser o discurso jurídico, não fere o direito de greve porque se assim o fizer será 

inconstitucional. Para a ANJ essa vinculação é incabível. Importante ressaltar que a greve 

no serviço público ainda não foi regulamentada. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar 

alguns pedidos de injunção entendeu que, enquanto houver essa omissão, que deva se aplicar 

a Lei Nº 7.783 Mas ao mesmo tempo fez algumas observações: que todas as atividades 
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públicas, a princípio, são essenciais; que o pré-aviso deve ocorrer com 72 horas de 

antecedência; que não pode haver paralisação total das atividades. Rodrigo Torelli encerrou 

sua apresentação destacando que se espera que este PL não vá a frente, na medida em que a 

pressão contra o projeto está grande e a instalação da CPI da pandemia pode mudar o foco. 

Passada a apresentação da AJN, sobre a apreciação do PL 5595/2020, o ponto de 

pauta “PL nº 5.595/2020 e a construção da greve pela vida” foi aberto pela presidenta 

Rivânia que destacou que esta reunião dos setores cumpre um papel importante de ampliar 

o diálogo e a construção com as bases para o enfrentamento ao retorno presencial sem 

condições e ampla vacinação. Que a aprovação deste PL se configura como um profundo 

ataque à vida, conjugada a pressão das instituições privadas pelo retorno presencial, pressão 

do mercado, associado ao negacionismo característico deste governo. Que é preciso resgatar 

o que temos acumulado, no âmbito do ANDES-SN, sobre a construção de uma greve, 

assunto que não se inicia nestes tempos. Desta forma desde o início da pandemia o 

posicionamento do ANDES-SN foi pela defesa da vida. No 39º Congresso do ANDES-SN, 

ocorrido em fevereiro de 2020, em São Paulo, foi aprovada a construção de uma greve no 

setor da educação, para o enfrentamento aos sucessivos ataques do Governo Bolsonaro. No 

9º Conad extraordinário, em outubro de 2020, deliberou-se em ambos setores, a construção 

de uma greve sanitária em defesa da vida, com indicação de rodadas de Assembleias no fim 

do ano de 2020 para apreciação desta construção. Na reunião dos setores do dia 06 de 

fevereiro deste ano, muitos retornos das AG indicaram a necessidade de ter a greve como 

instrumento de enfrentamento ao retorno presencial sem condições sanitárias. Destacou 

ainda que é preciso pensar que a defesa da vida se apresenta premente, e que estamos no 

prior momento da pandemia, e este contexto nos coloca como central o combate ao retorno 

presencial que exige, para além da vacinação condições sanitárias. Que a educação deve ser 

considerada um direito, que não deva ferir o direito à vida. Chamou a atenção de que é 

preciso também que seja considerado a correlação de forças nas IES e CEFETs e que 

nacionalmente a defesa da vida e o combate ao retorno presencial é central. Por fim salientou 

que é preciso que seja colocado em tela o que está ocorrendo por dentro de algumas IES 

relativa a alterações estatutárias, muito alinhadas aos princípios do projeto Future-se, no que 

se refere à captação de recursos, numa lógica de empreendedorismo. 
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Após a abertura do ponto foi aberta as inscrições, com falas de 4 minutos. As 

primeiras inscrições foram feitas direcionando questões à AJN. De um modo geral foi 

tocado novamente na questão do possível impeditivo à greve, pela caracterização da 

Educação como atividade essencial. A diferenciação da chamada greve sanitária que, 

segundo a AJN, deve ser caracterizada como um greve e como tal sujeita a intepretações 

pelo Supremo Tribunal Federal, já citadas na apresentação inicial. Sobre este assunto alguns 

outros pontos foram apresentados: Lei de Greve 7783 – deve ser seguida, o debate sobre a 

legalidade e não adequação ao serviço público. É necessário manter: Pré-aviso, negociação 

prévia; distinção do ponto de vista jurídico – por demandas feitas pelos sindicatos, 

demandas política entendida pelo STJ, se houver ação judicial. Os tribunais entendem 

majoritária que uma greve política é uma greve abusiva. Isso pode gerar o desconto dos dias 

parados, não há punição para a adesão, apenas o desconto. Não há problema a nomeação 

como greve sanitária; Greve ambiental – numa situação de retorno presencial sem 

condições, neste caso seria greve. Greve política, numa compreensão dos tribunais, e greve 

por garantia dos direitos trabalhistas e condições de trabalho; Em se passando o PL as 

orientações nele inscritas, se manterão para outros momentos. É necessário envidar esforços 

para a sua não aprovação. 

Foi tocada na questão da multicampia, tanto no que se refere à necessidade de 

deslocamento de docentes, discentes e técnica(o)s administrativa(o)s, como da adequação, 

ou não à medidas dos governos locais. Neste ponto foi falado que as IFES, por ser um ente 

federal podem ou não seguir as medidas dos governos locais. Foi solicitada que as notas 

técnicas da AJN sejam feitas com linguagem mais acessível à compreensão de toda 

comunidade acadêmica. 

Passando para as inscrições direcionadas ao ponto de pauta algumas realidades 

experimentadas nas IES foram apresentadas. Na ADUFRA a reitoria tem exigido a lista 

nominal do(a)s sindicalizado(a)s, o que pode ser utilizado para perseguir colegas, assim 

como faz com os membros da diretoria. Na UFERSA a realidade de campus espalhados 

pelo interior potiguar, o deslocamento de todas e todos da comunidade acadêmica é 

constante, o que amplia o risco à vida num retorno presencial neste momento. A luta do 
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IFMG, contra a Portaria do MEC nº 983/2020, foi colocado em tela no sentido de adesão à 

construção de uma audiência pública sobre a portaria. 

Seguem alguns outros pontos destacados ao longo do debate: 

 Deflagrada greve, as atividades do Ensino Remoto Emergencial se 

mantêm? 

 É preciso dialogar com a base, pensar na defesa da vida e nas ações 

de solidariedade. Colocar a possibilidade de mesas de negociação.  

 Luta central – contra o PL 5595/2020. Pensar que em alguns Estados 

já houve retorno presencial da Educação Básica.; 

 Este processo força a realização do ensino híbrido, isso impacta o 

cotidiano das IES e aumenta a sobrecarga docente e discente. 

 Se atentar à autonomia universitária sobre a adesão, caso o PL se 

aprove. Entende-se que já há a implementação de ensino híbrido. No entanto: Se 

passar o PL será difícil segurar o retorno, pois o ministro vai colocar pressão no(a)s 

reitore(a)s para isso. 

 É preciso pensar nas dificuldades de compreensão e materialidade de 

uma greve sanitária e pela vida no debate e mobilização com as bases. 

 Se atentar aos bloqueios no orçamento da educação. 

 Entende-se que greve é paralisação, greve com continuidade de 

ensino remoto não é greve é um ato de desobediência que igual a greve é um ato 

político. Infelizmente o termo greve foi muito estigmatizado e que pode não contar 

com apoio da base. 

 É preciso aumentar as ações de solidariedade de classe. 

 Fora Bolsonaro e Mourão é fundamental. Contra os cortes de verbas, 

vacinação para todas e todos. ANDES-SN com papel destacado nas ações de 

combate ao desmonte do Estado e coisa pública. A universidade não será a mesma 

no retorno pós-pandemia, estará piorada. 

 Solidariedade a companheira Elza Deli; o aumento no número de 

mortes pela Covid-19 está na base mais precarizada do(a)s trabalhadore(a)s. Como 

dialogar sobre a greve sanitária com a categoria??? O PL nos coloca uma questão 
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concreta nesse processo de greve, impulsionando-a. Com quem realizar essa greve: 

sozinhos? 

 Solidariedade ao companheiro Toledo. BH professore(a)s municipais 

estão com determinação de retorno e estão em greve. Além do PL 5595 houve um 

corte radical no orçamento da Educação. 

 Não é possível confiar no supremo, nem o judiciário. O PL é para 

confrontar a educação durante e pós pandemia. 

 A pauta sanitária agrega. Reforma administrativa tem mobilizado 

mais a(o)s professora(e)s na ADUFMAT. 

 Quais os tipos de mobilização possível para não ter aula remota, como 

fazer greve em meio remoto? 

Ao término das falas de todo(a)s o(a)s inscrito(a)s, a mesa da manhã foi encerrada 

às 12h, tendo como retorno prevista para a mesa da tarde para os encaminhamentos às 14h. 

Dando continuidade à pauta, após o almoço, o Diretor Mário Mariano Ruiz Cardoso 

(1º VPR SR Leste), retomou os trabalhos às 14h15, contando com a participação de 

Diretore(a)s do ANDES-SN, 60 participantes, sendo 41 representantes com direito a voz e 

voto e 19 com direito a voz, conforme lista de presença, em anexo. Mário Mariano saudou 

a todos e todas e apresentou a composição da mesa coordenadora da segunda parte da 

reunião: Mário Mariano (1º VPR Leste) e Luiz Henrique dos Santos Blume (3º Secretário); 

relatoria: Sâmbara Paula Francelino Ribeiro (1ª VPR NE I), Gisvaldo Oliveira da Silva. (1º 

Secretário Regional NE I)), Cristine Hirsch (1ª VPR SR NE II), responsáveis pelo chat: 

Rosineide Cristina de Freitas (2ª VPR RJ) e pelos Formulários – Edmilson Aparecido da 

Silva (1º VPR Sul), e em seguida passando a palavra para Maria Regina Ávila Moreira 

(Secretária Geral), que falou sobre a reunião, que ocorreu hoje pela manhã, do Fórum Fora 

Bolsonaro, quando foi debatida a seguinte pauta: Informe da articulação unitária pelo 

Impeachment (Dep. Taliria Petrone/PSOL). Aconteceu no dia 23/04 reunião com todos os 

segmentos que têm protocolado pedidos de impeachment contra Bolsonaro. Foi criada 

comissão de trabalho para unificar os pedidos e propor ações unificados. Informe CPI da 

Pandemia no Senado (Assessoria Técnica da CPI) – avaliação da importância e avanço da 

aprovação da CPI; proposta de criar um boletim que acompanhe a CPI, denunciando os atos 
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criminosos do Governo Bolsonaro. Informe da Jornada de Lutas e Solidariedade até 

Primeiro de Maio. Rodada de discussão, conjuntura e próximos passos. Síntese e 

encaminhamentos (sobre nota do fórum sobre a conjuntura e o Fora Bolsonaro): 

Convocação de Nova Plenária Sindical e popular pelo Fora Bolsonaro em 11 de maio e 

aprovar agenda de Lutas para o próximo período. E para Rosineide Cristina, para fazer o 

repasse da Secretaria do ANDES-SN a respeito das substituições dos representantes das 

Seções Sindicais com direito a voz e voto, foram feitos os seguintes registros: ADUFU - 

Sidiney Ruocco Júnior - substituiu - Silma do Carmo; ADUFES - Aline Bregonci  - 

substituiu - Ana Carolina Galvão; ADUFLA - Celso Vallin - substituiu - Larissa Bulhões; 

SINDCEFET-MG  - Katalin Carrara Geocze  -  substituiu - Adelson Fernandes Moreira; 

ASDUERJ  - Frederico Irias  -  substituiu - Beatriz Caldas; ADUFF  - Claudia March Frota 

de Souza -  substituiu - Edson Teixeira da Silva Junior; e ADUA -  Aldair Oliveira de 

Andrade -  substituiu - Ana Lucia Silva Gomes. 

Na sequência, Mário Mariano, presidindo a mesa coordenadora, apresentou a 

metodologia de trabalho para a tarde: apresentar as propostas de encaminhamento trazidas 

pela diretoria e consolidadas a partir das discussões na parte inicial da reunião, colher 

destaques e apreciar coletivamente, sendo inscrições e envio de sugestões pelo chat, votação 

via formulário disponbilizado no chat. Tendo o plenário aprovado a metodologia 

apresentada, os encaminhamentos foram compartilhados em tela para todos e todas, como 

se segue: 1) Fazer uma pressão mais sistemática no Senado destacando as Seções Sindicais 

de cada região do Brasil (Norte, Nordeste, Centro Oeste…) para acompanhar nas redes 

sociais a(o)s senador(a)es das respectivas regiões, argumentando contra o PL 5595/2020, e 

dando publicidade aos posicionamentos da(o)s senadora(e)s; 2) Apoio à iniciativa do Fórum 

Mineiro em Defesa da Educação Profissional e Tecnológica, liderado pelo SINDCEFET e 

pela Seção do SINASEFE ligada ao IFMG, de solicitar, por meio da bancada do PSOL, uma 

Audiência Pública que discuta os recentes ataques à Educação Profissional e Tecnológica 

materializados pela Portaria  do MEC nº 983/2020, que determina a carga horária mínima 

do(a) professor(a) EBTT em 17 aulas semanais, inviabilizando a articulação entre ensino, 

pesquisa e extensão, assim como as Novas Diretrizes da Educação, Profissional e 

Tecnológica, que pavimentam o caminho da privatização da Educação Profissional e a 
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extinção do Ensino Médio Integrado; 3) Aprofundar o debate sobre as saídas que as IES 

farão sobre o sufoco orçamentários promovido pelos cortes e bloqueios / política de 

contingenciamento; 4) Construção de jornada de lutas com dias de mobilização contra o 

retorno presencial das aulas e mobilização contra o PL 5595: Dia de paralisação contra o 

PL 5595 e o retorno presencial das atividades, com paralisação conjunta dos Setores das 

atividades remotas no dia 19/05, compondo as ações da Semana de lutas dos setores das 

IEES-IMES; 5) Que as  seções sindicais pautem  em rodada de AGs a geral Greve pela vida 

como pressão contra o retorno presencial/PL 5595 e PL e decretos correlatos dos Estados e 

Municípios; 6) Articular a construção das lutas e de uma greve pela vida com os demais 

segmentos da comunidade acadêmica e setores da Educação nos Estados e Municípios. 7) 

Ações de rádio e demais contra os ataques à educação. Colhidos os destaques e em 

discussão, os encaminhamentos apreciados da seguinte forma:  

Destacado pela mesa coordenadora que o ponto único desta reunião extraordinária 

seria o  enfrentamento ao PL 5.595, as discussões envolvendo outras pautas, a exemplo da 

luta contra a PEC 32, foram transferidas para a próxima reunião dos Setores.  

Com a contribuição de Antônio Lisboa Leitão (ADUFCG), Cláudia March Frota de 

Souza (ADUFF) e Sueli Pinheiro da Silva (SINDUEPA), em apreciação, o item 1, como 

segue abaixo, foi aprovado por unanimidade, com 39 votos. 

1) Fazer pressão mais sistemática, de forma conjunta com as demais entidades da 

Educação, no Senado destacando as Seções Sindicais de cada região do Brasil 

(Norte, Nordeste, Centro Oeste…) para acompanhar nas redes sociais a(o)s 

senador(a)es das respectivas regiões, argumentando contra o PL 5595, e dando 

publicidade aos posicionamentos da(o)s senadora(e)s.  

1.1) Caso o PL 5.595 seja aprovado, devemos lutar para que seja interposta ação 

de inconstitucionalidade; 

1.2) Pautar o debate do PL 5595 junto à ANDIFES sobre o PL reivindicando 

posição sobre o mesmo; 

1.3) Solicitar audiência com ANDIFES/CONIF/ABRUEM para apresentar nossa 

posição sobre o PL e pressionar por um posicionamento contrário ao PL 5.595; 
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1.4) Que as SSind mobilizem a base nas IFES, IEES e IMES pressionando as 

reitorias e pautando nos Conselhos Universitários um posicionamento contrário ao 

PL 5.595; 

1.5) Que sejam feitos relatórios dos falecimentos de docentes, discentes e 

técnico(a)s para compor a campanha contra a PL 5.595. 

Sidiney Ruocco Júnior (ADUFU) questionou a publicização do relatório de votação, 

visando permitir a auditoria por cada representante de SSind do próprio voto. Amauri 

Fragoso (1º Tesoureiro do ANDES-SN) ponderou que o procedimento tornaria a reunião 

extremamente inviável e propôs que todos os relatórios de votação da reunião fossem 

enviados a exemplo do que foi feito no 11º CONAD Extraordinário, em anexo,  ao relatório 

desta reunião dos setores. Em votação, a proposta foi aprovada por 19 votos a favor, 4 

contrários e 8 abstenções (Anexo II). 

Com as contribuições de André Martins (SINDOIF) e Adelson Fernandes Moreira 

(SINDCEFET-MG), e discussão pelo plenário, o item 2 foi aprovado, como segue em 

destaque, por unanimidade, com 37 votos favoráveis. 

2) Lutar contra a Portaria MEC 983/2020 e em defesa da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica, de forma articulada com o SINASEFE, 

solicitando uma audiência pública no Congresso Nacional que discuta os riscos 

desta norma inviabilizar a articulação entre ensino, pesquisa e extensão e o futuro 

do ensino médio integrado nos Institutos Federais e CEFET. 

Com as contribuições de Marcia Umpierre (APROFURG), Caiuá Cardoso Al-Alam 

(SESUNIPAMPA), Frederico Duarte Irias (ASDUERJ), Paulo César (ADUNICAMP), 

Cláudia March Frota de Souza (ADUFF), César Augusto Minto (ADUSP), e com 

apreciação pelo plenário, o item 3 foi aprovado, como segue em destaque, por 36 votos 

favoráveis, 1 abstenção e nenhum voto contrário. 

3) Que as seções sindicais denunciem os cortes orçamentários e 

contingenciamentos em suas universidades e os ataques à autonomia 

universitária, com especial atenção às consequências relacionadas às políticas 
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de acesso e permanência estudantis (PNAES), e que realizem levantamento das 

informações sobre estes valores dos orçamentos junto às respectivas Reitorias, 

repassando à Diretoria do ANDES-SN, - mantendo a luta pela revogação da EC 

95. 

3.1) Ampliar a mobilização contrária nas IES aos processos de privatização 

interna e seu aprofundamento como forma de enfrentar a falta de financiamento 

adequado. 

Ao apreciar o Item 4, César Augsuto Minto (ADUSP) solicitou que a Diretoria 

Nacional pudesse, quando possível, disponibilizar detalhes de como desenvolver uma 

jornada de lutas em tempos de atividade remota e distanciamento social, o que foi 

prontamente acolhido pela DN. Após inúmeras contribuições do plenário, foram elaboradas 

duas propostas. A Mesa Coordenadora encaminhou a apreciação da Proposta 1 – “Construir 

a jornada de lutas com dias de mobilização contra o PL 5595: indicação para as AG de Dia 

de Paralisação contra o PL 5595, com paralisação conjunta dos Setores das atividades 

remotas no dia 19/05, compondo as ações da Semana de lutas dos setores das IEES-IMES”, 

consolidada a partir das contribuições de Maria Regina Ávila Moreira (Secretária Geral do 

ANDES-SN), Augusto Santiago Cerqueira (APESJF), Amauri Fragoso (1º Tesoureiro do 

ANDES-SN) e Cláudia March Frota de Souza (ADUFF), que, se aprovada, suprimiria a 

discussão da Proposta 2 - Manter a proposta inicial, porém, incluindo delimitação sobre as 

condições aceitáveis para o retorno presencial, a ser elaborada a partir das contribuições de 

Ronalda Barreto da Silva (ADUNEB), Cláudia March Frota de Souza (ADUFF), César 

Augusto Minto (ADUSP), Sidiney Ruocco Júnior (ADUFU), Adriano Vitti Mota 

(ADUFRA), Luiz Henrique Schuch (ADUFPel) e Katlin Carrara Geocze (SINDCEFET-

MG). Em regime de votação, a Proposta 1 foi aprovada por 31 votos, 2 contrários e 3 

abstenções. O Item 4 foi aprovado, portanto, com a redação em destaque. 

4) Construir a jornada de lutas com dias de mobilização contra o PL 5595: 

indicação para as AG de Dia de Paralisação contra o PL 5595, com paralisação 

conjunta dos Setores das atividades remotas no dia 19/05, compondo as ações da 

Semana de lutas dos setores das IEES-IMES.  
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Às 18h, Blume, presidindo a mesa coordenadora, colocou em apreciação a 

prorrogação desta reunão por até mais uma hora, o que foi aprovado por 27 votos a favor, 

10 contrários e nenhuma abstenção. 

Ainda sobre o item 4, Cláudia March solicitou explicitação sobre o encaminhamento 

da discussão de paralisação junto às SSind. Regina Ávila e Amauri, concordando com a 

solicitação e lembrando que qualquer deliberação sobre greve e paralisação, mesmo que 

aprovadas em CONAD ou Congresso, eram assunto para rodada de AG e retorno para 

reunião dos Setores, informou que rodada de AG seria chamada a ocorrer até 13/05 para 

que a base pudesse debater e deliberar sobre o indicativo do dia de paralisação (19/05), e, 

na sequência, ser deliberado na reunião conjunta dos setores em 14/05. O encaminhamento 

foi aprovado por consenso. 

O item 5, com contribuições de Cláudia March, Marcia Umpierre e Amauri Fragoso, 

após apreciação do plenário, foi SUPRIMIDO por consenso. 

O item 6 não recebeu destaques, mas houve ponderação da mesa, com anuência do 

plenário de que fosse remetido, junto ao item 7, e seu destaque, para discussão na próxima 

reunião do conjunta dos setores. 

Ana Carolina Galvão (ADUFES) solicitou que a DN atentasse para a deliberação 

aprovada na Reunião Conjunta dos Setores ocorrida em 06 de fevereiro de 2021 a respeito 

da elaboração e divulgação de material informative sobre greve sanitária, ao que foi acolhida 

pela DN. 

A reunião foi então encerrada, às 19h10, com o presidente, Luís Henrique dos Santos 

Blume, agradecendo a todos e todas pela participação e a diretora Rosineide Freitas fazendo 

o resgate dos principais pontos da mística de abertura da reunião, relativo à coletividade, 

unidade, defesa da vida e radicalidade na luta. 

Brasília(DF), 28 de abril de 2021 

 

 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA DOS SETORES DAS IFES E DAS 

IEES-IMES 
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ANEXO I 

LISTA DE PRESENÇA 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA DOS SETORES DAS IFES E DAS 
IEES/IMES 

 
LISTA DE PRESENÇA DO(A)S  DELEGADO(A)S (MANHÃ - 28/04) 

NOME COMPLETO: SEÇÃO SINDICAL: 

Adelson Fernandes Moreira SINDCEFET-MG 
Adriano Vitti Mota ADUFRA 
Alexandre José Medeiros do Nascimento ADUFPI 
Amauri Fragoso de Medeiros Diretoria do ANDES-SN 
Ana Carolina Galvão ADUFES 
Ana Lúcia Silva Gomes ADUA 
André Martins SINDOIF SSIND 
Arturo Rodolfo Samana ADUSC 
Augusto Santiago Cerqueira APESJF 
Beatriz Fernandes Caldas ASDUERJ 
Beatriz Tupinambá Freitas ADUFS/SE 
Camila Alberto Vicente de Oliveira  ADCAJ  
César Augusto Minto ADUSP-S.SIND 
Cinthya Marques do Nascimento SINDUNIFESSPA 
Claudio de Souza Rocha ADUFERSA 
Edson Teixeira da Silva Júnior ADUFF 
Jacques de Novion ADUNB 
João Batista de Jesus Felix SESDUFT 
José Irelanio Ataide ADUFCG 
Juliane Larsen SESUNILA  
Larissa Bulhões ADUFLA 
Laura Regina da Silva C. Maurício da Fonseca SEDUFSM 
Lélica Lacerda ADUFMAT 
Marcia Borges Umpierre  APROFURG  
Maria da Conceição Rosa Cabral ADUFPA 
Maria de Lourdes dos Santos  ADUFDOURADOS 
Miguel Gustavo Xavier ADUFAC  
Nicole Louise Macedo Teles de Pontes ADUFERPE 
Patricia Batista Barra ADUERN 
Paulo Cesar Centoducatte ADUNICAMP 
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Rafael da Costa Campos SESUNIPAMPA 
Reinalda Souza Oliveira ADUFS BA 
Roberto Câmara de Araújo SESDUF-RR 
Rodrigo Fernandes Ribeiro ADUFOP 
Ronalda Barreto Silva ADUNEB 
Rúbia Vogt ANDES/UFRGS 
Sabrina Grassioli ADUNIOESTE 
Silma do Carmo Nunes ADUFU-SS 
Sueli Pinheiro da Silva SINDUEPA 
Virginia Marcia Assunção Viana SINDUECE 

 

LISTA DE PRESENÇA DO(A)S  DELEGADO(A)S (TARDE - 28/04) 
NOME COMPLETO: SEÇÃO SINDICAL 

Aldair Oliveira de Andrade ADUA 
Alexandre José Medeiros do Nascimento ADUFPI 
Aline de Menezes Bregonci ADUFES 
André Martins SINDOIF SSIND 
Augusto Santiago Cerqueira APESJF 
Beatriz Tupinambá Freitas ADUFS/SE 
Camila Alberto Vicente de Oliveira  ADCAJ - UFJ  
Celso Vallin ADUFLA 
César Augusto Minto ADUSP-S. SIND. 
Cinthya Marques do Nascimento SINDUNIFESSPA 
Claudia March ADUFF 
Claudio de Souza Rocha ADUFERSA 
Frederico Duarte Irias ASDUERJ 
Isabelle Maria Jacqueline  Meunier ADUFERPE 
Jacques de Novion ADUNB 
Joana Ferreira do Amaral ADUFOP 
João Batista de Jesus Felix SESDUFT 
José Domingues Fontenele Neto ADUFERSA 
José Irelanio Ataide ADUFCG 
Juliane Larsen SESULINA 
Katalin Carrara Geocze SINDCEFET 
Lélica Lacerda ADUFMAT 
Marcia Borges Umpierre APROFURG 

Maria de Lourdes dos Santos ADUFDOURADOS- UFGD 
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Miguel Gustavo Xavier ADUFAC 
Patricia Batista Barra ADUERN 
Paulo Cesar Centoducatte ADUNICAMP 
Paulo Vieira Neto APUFPR-SSIND 
Rafael da Costa Campos SESUNIPAMPA 
Reinalda Souza Oliveira ADUFS BA 
Rodrigo Fernandes Ribeiro ADUFOP 
Rúbia Vogt ANDES/UFRGS 
Sabrina Grassioli ADUNIOESTE 
Sidiney Ruocco Junior ADUFU-SS 
Silma do Carmo Nunes ADUFU-SS 
Sueli Pinheiro Da Silva SINDUEPA 
Virginia Marcia Assuncao Viana  SINDUECE 

 

LISTA DE PRESENÇA DO(A)S  OBSERVADORE(A)S (MANHÃ- 28/04) 

NOME COMPLETO: SEÇÃO SINDICAL 

Alexandre Bergamin Vieira ADUFDOURADOS 
Antonio Lisboa Leitão de Souza ADUFCG 
Antonio Marcos Teixeira Dalmolin ANDES/UFRGS 
Antonio Sergio Vasconcelos Darwich SINDUEPA  
Bruno Anderson Matias da Rocha ADUFC 
Caiuá Cardoso Al-Alam SESUNIPAMPA 
Gean Claudio de Souza Santana ADUFS BA 
Larissa Diniz Freitas ADUF DOURADOS 
Marcelo Zaboetzki ADUFAC 
Maria de Lourdes dos Santos  ADUFDOURADOS 
Marian Noal Moro  SEDUFSM 
Nilza da Silva Martins ADUNEB BAHIA 
Raquel Dias Araujo SINDUECE 
Ronalda Barreto Silva ADUNEB 
Sabrina Grassiolli ADUNIOESTE 
Silma do Carmo Nunes ADUFU-SS 
Suzana Maria Zatti Lima SINDCEFET-MG 
Suzana Maria Zatti Lima SINDCEFET-MG 
Vanessa Batista de Andrade ADUNIOESTE  
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LISTA DE PRESENÇA DO(A)S  OBSERVADORE(A)S (TARDE - 28/04) 
 

NOME COMPLETO: SEÇÃO SINDICAL 
Alexandre Bergamin Vieira ADUFDOURADOS 
Antonio Lisboa Leitão de Souza ADUFCG 
Antonio Marcos Teixeira Dalmolin ANDES/UFRGS 
Antonio Sergio Vasconcelos Darwich SINDUEPA 
Bruno Anderson Matias da Rocha ADUFC 
Caiuá Cardoso Al-Alam SESUNIPAMPA 
Gean Claudio de Souza Santana ADUFS-BA 
Larissa Diniz Freitas ADUF DOURADOS 
Marcelo Zaboetzki ADUFAC 
Maria de Lourdes dos Santos ADUFDOURADOS 
Marian Noal Moro SEDUFSM 
Nilza da Silva Martins ADUNEB BAHIA 
Raquel Dias Araujo SINDUECE 
Ronalda Barreto Silva ADUNEB 
Sabrina Grassiolli ADUNIOESTE 
Silma Do Carmo Nunes ADUFU-SS 
Suzana Maria Zatti Lima SINDCEFET-MG 
Suzana Maria Zatti Lima SINDCEFET-MG 
Vanessa Batista de Andrade ADUNIOESTE 

 
 

LISTA DE PRESENÇA DO(A)S  DIRETORE(A)S (MANHÃ- 28/04) 
 

NOME COMPLETO: 
Rivânia Lúcia Moura de Assis 
Alexsandro Donato  Carvalho 

Amauri Fragoso de Medeiros 
Cristine Hirsch Monteiro 
Edmilson Aparecido da Silva 
Gisvaldo Oliveira da Silva  
Joselene Ferreira Mota 
Luís Augusto Vieira 
Luiz Henrique dos Santos Blume 
Mario Mariano Ruiz Cardoso 
Milton Pinheiro 
Neila Nunes de Souza 
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Rosilene Cristina de Freitas 
Sambara Paula Francelino Ribeiro 
Sandra Maria Marinho Siqueira  

 
 

LISTA DE PRESENÇA DO(A)S  DIRETORE(A)S (TARDE- 28/04) 
 

NOME COMPLETO: 

Alexsandro Donato Carvalho 

Amauri Fragoso de Medeiros 

Cristine Hirsch Monteiro 

Edmilson Aparecido da Silva 
José Milton Pinheiro de Souza 

Luís Augusto Vieira 
Luiz Henrique dos Santos Blume 
Maria Regina de Ávila Moreira 
Mário Mariano Ruiz Cardoso 
Milton Pinheiro 
Neila Nunes de Souza 
Rosilene Cristina de Freitas 
Sambara Paula Francelino Ribeiro 
Sandra Maria Marinho Siqueira 

 
 

Convidado: Dr. Rodrigo Torelly – Assesoria Jurídica Nacional do ANDES-SN 
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VOTAÇÃO – ENCAMINHAMENTOS ITEM 1 

 

  

Carimbo de 
data/hora 

NOME (EXATAMENTE IGUAL AO 
ENVIADO A SECRETARIA GERAL DO 
ANDES-SN) SEÇÃO SINDICAL: 

QUAL O SEU 
VOTO? 

4/28/2021 15:26:42 SABRINA GRASSIOLLI sgrassiolli@gmail.com  FAVORÁVEL 
4/28/2021 15:27:42 Rafael da Costa Campos SESUNIPAMPA FAVORÁVEL 
4/28/2021 15:29:27 Augusto Santiago Cerqueira  Apes FAVORÁVEL 
4/28/2021 15:33:06 Rúbia Vogt ANDES/UFRGS FAVORÁVEL 
4/28/2021 15:34:28 Rúbia Vogt ANDES/UFRGS FAVORÁVEL 
4/28/2021 15:34:29 SABRINA GRASSIOLLI Adunioeste FAVORÁVEL 
4/28/2021 15:34:31 Jacques de Novion ADUnB FAVORÁVEL 
4/28/2021 15:34:31 Frederico Duarte Irias asduerj FAVORÁVEL 
4/28/2021 15:34:35 Marcia Borges Umpierre Aprofurg FAVORÁVEL 
4/28/2021 15:34:36 ALDAIR OLIVEIRA DE ANDRADE ADUA FAVORÁVEL 
4/28/2021 15:34:36 Virginia Marcia Assuncao Viana SINDUECE FAVORÁVEL 
4/28/2021 15:34:37 Beatriz Tupinambá Freitas ADUFS/SE FAVORÁVEL 
4/28/2021 15:34:37 SUELI PINHEIRO DA SILVA Sinduepa FAVORÁVEL 
4/28/2021 15:34:40 Camila Alberto Vicente de Oliveira  ADCAJ - UFJ  FAVORÁVEL 
4/28/2021 15:34:40 Lélica Lacerda Adufmat FAVORÁVEL 
4/28/2021 15:34:41 Isabelle Meunier Aduferpe FAVORÁVEL 
4/28/2021 15:34:42 Reinalda Souza Oliveira ADUFS BA FAVORÁVEL 
4/28/2021 15:34:47 Claudia March Aduff FAVORÁVEL 
4/28/2021 15:34:47 Juliane Larsen Sesunila FAVORÁVEL 
4/28/2021 15:34:48 Augusto Santiago Cerqueira  Apes FAVORÁVEL 
4/28/2021 15:34:50 claudio de souza rocha Adufersa FAVORÁVEL 
4/28/2021 15:34:50 César Augusto Minto Adusp-S. Sind. FAVORÁVEL 
4/28/2021 15:34:50 André Martins SindoIF SSind FAVORÁVEL 
4/28/2021 15:34:53 Sidiney Ruocco Junior ADUFU-SS FAVORÁVEL 
4/28/2021 15:34:55 Patricia Batista Barra Aduern FAVORÁVEL 
4/28/2021 15:34:56 Paulo Cesar Centoducatte ADunicamp FAVORÁVEL 
4/28/2021 15:34:56 Rodrigo Fernandes Ribeiro ADUFOP FAVORÁVEL 
4/28/2021 15:34:57 Miguel Gustavo Xavier ADUFAC FAVORÁVEL 
4/28/2021 15:35:03 Aline de Menezes Bregonci ADUFES FAVORÁVEL 
4/28/2021 15:35:13 Maria da Conceição Rosa Cabral ADUFPA FAVORÁVEL 
4/28/2021 15:35:18 Maria de Lourdes dos Santos  AdufDourados FAVORÁVEL 
4/28/2021 15:35:31 Cinthya Marques do Nascimento Sindunifesspa FAVORÁVEL 
4/28/2021 15:35:56 Celso Vallin Adufla FAVORÁVEL 
4/28/2021 15:35:57 RAFAEL DA COSTA CAMPOS SESUNIPAMPA FAVORÁVEL 
4/28/2021 15:36:00 KATALIN CARRARA GEOCZE SINDCEFET FAVORÁVEL 
4/28/2021 15:36:10 Arturo Rodolfo Samana ADUSC FAVORÁVEL 

4/28/2021 15:36:21 
ALEXANDRE JOSÉ MEDEIROS DO 
NASCIMENTO ADUFPI FAVORÁVEL 

4/28/2021 15:37:05 João Batista de Jesus Felix SESDUFT FAVORÁVEL 
4/28/2021 15:37:42 Paulo Vieira Neto APUFPR-SSind FAVORÁVEL 
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VOTAÇÃO - ENCAMINHAMENTO ITEM 2 

 

Carimbo de 
data/hora 

NOME (EXATAMENTE IGUAL AO ENVIADO A 
SECRETARIA GERAL DO ANDES-SN) SEÇÃO SINDICAL: 

QUAL O SEU 
VOTO? 

4/28/2021 16:14:16 Jacques de Novion ADUnB FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:14:18 Marcia Borges Umpierre Aprofurg FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:14:18 Cinthya Marques do Nascimento Sindunifesspa FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:14:19 Beatriz Tupinambá Freitas ADFUS/SE FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:14:21 claudia march aduff FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:14:23 João Batista de Jesus Felix SESDUFT FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:14:23 claudio de souza rocha Adufersa FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:14:24 Frederico Duarte Irias asduerj FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:14:28 Sidiney Ruocco Junior ADUFU-SS FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:14:28 Roberto Câmara de Araújo SESDUF-RR FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:14:28 SABRINA GRASSIOLLI adunioeste FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:14:29 ALDAIR OLIVEIRA DE ANDRADE ADUA FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:14:30 RONALDA BARRETO SILVA ADUNEB FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:14:31 Juliane Larsen Sesunila FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:14:33 RAFAEL DA COSTA CAMPOS SESUNIPAMPA FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:14:34 Reinalda Souza Oliveira ADUFS BA FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:14:35 Celso Vallin Adufla FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:14:37 Miguel Gustavo Xavier ADUFAC FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:14:42 Lélica Lacerda Adufmat FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:14:42 César Augusto Minto Adusp-S. Sind. FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:14:43 André Martins SindoIF SSind FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:14:43 Rodrigo Fernandes Ribeiro ADUFOP FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:14:45 Maria da Conceição Rosa Cabral ADUFPA FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:14:48 José Irelanio Ataide ADUFCG FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:14:49 Andrea Santos  Ufabc FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:14:50 Nicole Louise Macedo Teles de Pontes ADUFERPE FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:14:50 Augusto Santiago Cerqueira  Apes FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:14:54 KATALIN CARRARA GEOCZE SINDCEFET FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:14:56 
ALEXANDRE JOSÉ MEDEIROS DO 
NASCIMENTO ADUFPI FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:14:57 Virginia Marcia Assunção Viana  SINDUECE FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:14:59 Paulo Cesar Centoducatte ADunicamp FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:15:01 Aline de Menezes Bregonci ADUFES FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:15:04 Paulo Vieira Neto APUFPR-SSind FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:15:08 SUELI PINHEIRO DA SILVA Sinduepa FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:15:30 Arturo Samana Adusc FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:15:44 Rúbia Vogt ANDES/UFRGS FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:16:28 Maria de Lourdes dos Santos  Aduf Dourados  FAVORÁVEL 
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VOTAÇÃO - ENCAMINHAMENTO ITEM 3 

 

Carimbo de 
data/hora NOME  SEÇÃO SINDICAL: 

QUAL O SEU 
VOTO? 

4/28/2021 16:41:34 Frederico Duarte Irias Asduerj FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:41:41 RONALDA BARRETO SILVA ADUNEB FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:41:43 SABRINA GRASSIOLLI adunioeste FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:41:44 Andrea Santos  Ufabc FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:41:45 Beatriz Tupinambá Freitas ADUFS/SE FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:41:46 SUELI PINHEIRO DA SILVA Sinduepa FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:41:46 Reinalda Souza Oliveira ADUFS FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:41:50 Augusto Santiago Cerqueira  Apes FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:41:50 Paulo Vieira Neto APufpr-Ssind FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:41:51 Juliane Larsen Sesunila FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:41:52 André Martins SindoIF SSind FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:41:58 João Batista de Jesus Felix SESDUFT FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:41:59 Adriano Vitti Mota Adufra FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:42:00 Sidiney Ruocco Junior ADUFU-SS FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:42:00 Jacques de Novion ADUnB FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:42:00 KATALIN CARRARA GEOCZE SINDCEFET FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:42:01 Maria da Conceição Rosa Cabral ADUFPA FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:42:04 ALDAIR OLIVEIRA DE ANDRADE ADUA FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:42:05 Rodrigo Fernandes Ribeiro  ADUFOP FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:42:08 César Augusto Minto Adusp-S. Sind. FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:42:09 Paulo Cesar Centoducatte ADunicamp FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:42:15 Marcia Borges Umpierre Aprofurg FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:42:19 Rúbia Vogt ANDES/UFRGS FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:42:22 Cinthya Marques do Nascimento Sindunifesspa FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:42:26 Roberto Câmara de Araújo SESDUF-RR ABSTENÇÃO 

4/28/2021 16:42:27 claudio de souza rocha Adufersa FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:42:31 Aline de Menezes Bregonci ADUFES FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:42:32 Lélica Lacerda Adufmat FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:42:35 Nicole Louise Macedo Teles de Pontes ADUFERPE FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:42:36 José Irelanio Leite de Ataide ADUFCG FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:42:42 Miguel Gustavo Xavier ADUFAC FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:42:44 Maria Lourdes dos Santos AdufDourados FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:42:49 claudia march aduff FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:43:01 Arturo Samana Adusc FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:43:07 Virgínia Marcia Assunção Viana  SINDUECE FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:43:16 Celso Vallin Adufla FAVORÁVEL 

4/28/2021 16:44:12 
ALEXANDRE JOSÉ MEDEIROS DO 
NASCIMENTO ADUFPI FAVORÁVEL 
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VOTAÇÃO – ENCAMINHAMENTO ITEM 4 

Carimbo de data/hora NOME SEÇÃO SINDICAL: QUAL O SEU VOTO? 

4/28/2021 18:09:50 Augusto Santiago Cerqueira Apes FAVORÁVEL 

4/28/2021 18:09:51 SABRINA GRASSIOLLI Adunioeste FAVORÁVEL 

4/28/2021 18:09:56 Beatriz Tupinambá Freitas ADUFS/SE FAVORÁVEL 

4/28/2021 18:10:00 Celso Vallin Adufla FAVORÁVEL 

4/28/2021 18:10:00 Rúbia Vogt ANDES/UFRGS FAVORÁVEL 

4/28/2021 18:10:02 Frederico Duarte Irias asduerj FAVORÁVEL 

4/28/2021 18:10:03 ALDAIR OLIVEIRA DE ANDRADE ADUA FAVORÁVEL 

4/28/2021 18:10:06 Miguel Gustavo Xavier ADUFAC FAVORÁVEL 

4/28/2021 18:10:08 Jacques de Novion ADUnB FAVORÁVEL 

4/28/2021 18:10:08 Lélica Lacerda Adufmat FAVORÁVEL 

4/28/2021 18:10:09 Cinthya Marques do Nascimento Sindunifesspa FAVORÁVEL 

4/28/2021 18:10:10 André Martins SindoIF SSind FAVORÁVEL 

4/28/2021 18:10:12 Ana Carolina Galvão Adufes FAVORÁVEL 

4/28/2021 18:10:12 KATALIN CARRARA GEOCZE SINDCEFET FAVORÁVEL 

4/28/2021 18:10:12 RAFAEL DA COSTA CAMPOS SESUNIPAMPA FAVORÁVEL 

4/28/2021 18:10:12 Rodrigo Fernandes Ribeiro  ADUFOP FAVORÁVEL 

4/28/2021 18:10:13 Sidiney Ruocco Junior ADUFU-SS FAVORÁVEL 

4/28/2021 18:10:14 Reinalda Souza Oliveira ADUFS BA FAVORÁVEL 

4/28/2021 18:10:16 João Batista de Jesus Felix SESDUFT FAVORÁVEL 

4/28/2021 18:10:17 Virginia Márcia Assunção Viana  SINDUECE  FAVORÁVEL 

4/28/2021 18:10:19 Sueli Pinheiro da Silva Sinduepa FAVORÁVEL 

4/28/2021 18:10:21 César Augusto Minto Adusp-S. Sind. FAVORÁVEL 

4/28/2021 18:10:24 José Irelanio Leite de Ataide ADUFCG FAVORÁVEL 

4/28/2021 18:10:30 claudio de souza rocha Adufersa FAVORÁVEL 

4/28/2021 18:10:31 Marcia Borges Umpierre Aprofurg FAVORÁVEL 

4/28/2021 18:10:31 Maria da Conceição Rosa Cabral adufpa CONTRÁRIO 

4/28/2021 18:10:37 RONALDA BARRETO SILVA ADUNEB ABSTENÇÃO 

4/28/2021 18:10:39 Arturo Samana ADUSC FAVORÁVEL 

4/28/2021 18:10:41 Nicole Louise Macedo Teles de Pontes ADUFERPE ABSTENÇÃO 

4/28/2021 18:10:42 
ALEXANDRE JOSÉ MEDEIROS DO 
NASCIMENTO ADUFPI FAVORÁVEL 

4/28/2021 18:10:54 Paulo Cesar Centoducatte ADunicamp FAVORÁVEL 

4/28/2021 18:10:57 Andrea Santos ADUFABC FAVORÁVEL 

4/28/2021 18:10:59 Adriano Vitti Mota Adufra CONTRÁRIO 

4/28/2021 18:11:30 Juliane Larsen Sesunila FAVORÁVEL 

4/28/2021 18:11:31 Claudia March ADUFF ABSTENÇÃO 

4/28/2021 18:11:37 Maria de Lourdes dos Santos  AdufDourados  FAVORÁVEL 
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ANEXO III 

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

https://www.youtube.com/watch?v=28h-6VywAPs 
 
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/ 
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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 
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redes públicas dos estados, municípios e instituições federais. Para discutir os 

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

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/ 
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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/ 
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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/ 
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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 
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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. 



05/03 
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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. 



19/03 
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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. 



25/03 
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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. 
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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. 
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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. 
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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 
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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 
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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 instituições 
 
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; 
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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 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 
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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). 

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 
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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 – 

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, 
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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 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 em processo a 
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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 processos de ascensão funcional, 49 processos de 

estágio probatórios e 17 processos de Incentivo profissional. 

 
11. REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO POLÍTICO PARTICIPATIVO DA 

SINDUECE: 
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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. 
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ANEXO IV 

 

ERRATA 

 

Informamos que o registro de presença do Professor Gilberto Correia da Silva, representante 

da APUG - Seção Sindical na Reunião Conjunta dos Setores das IFES e das IEES, realizada no dia 

06 de feveiro de 2021 foi omitido na Circular nº 042/2021, que publicou o relatório da referida 

reunião. 


