
 

 

Circular nº 238/2021 
Brasília (DF), 02 de julho  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 15 de junho do corrente ano. 

  

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

Profª Maria Regina de Ávila Moreira 
Secretária-Geral  
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RELATÓRIO DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DOS SETORES DAS IFES E 

IEES/IMES EM 15 DE JUNHO DE 2021 

 

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

Data: 15/06/2021 (terça-feira) - virtualmente 

Horário: das 9h às 18h 

 

PRESENTES: Anexo I 

Pauta: 

1. Informes Nacionais; 
2. Plano de lutas dos setores; 
3. Outros assuntos. 

 

Os informes das seções sindicais foram encaminhadas por escrito, em formato Word, até o 

dia 11 de junho (sexta-feira), para a Secretaria do ANDES-SN, por e-mail. No dia 14 de junho os 

informes foram encaminhados por circular às seções sindicais e secretarias regionais (Anexo II). 

As seções sindicais cadastraram até três representantes, do(a)s quais apenas um(a) com 

direito a voz e voto e o(a)s demais com direito a voz. O cadastro foi realizado até às 12h do dia 14 

de junho (segunda-feira), por meio do preenchimento do formulário disponível no link: 

https://forms.gle/wohp54gJxCtXjMUS7. Após este horário, outras seções sindicais solicitaram o 

credenciamento à secretaria. Foram cadastrados os seguintes representantes e observadore(a)s das 

seções sindicais para esta reunião dos setores: 

ADUA - representante com direito a voto: Ana Lúcia Silva Gomes  

ADUEMG - representante com direito a voto: Carlúcia Maria Silva 

ADUEPB - representante com direito a voto: Mauriene Silva de Freitas 

Observador: José Helber Tavares de Araújo 

ADUFES -  representante com direito a voto: Edson Cardoso; observadoras: Aline Bregonci 

e Ana Carolina Galvão; 

ADUFMAT - representante com direito a voto: Maelison Silva Neves; observadora: 

Paula Pereira Gonçalves Alves; 

ADUFOP - representante com direito a voto: Deborah Kelly Nascimento Pessoa; 

observadora: Joana Ferreira do Amaral 
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ADUFPA - representante com direito a voto: Adriane Raquel Santana de Lima; 

observadore(a)s: Sandra Bernadete da Silva Moreira e Marcio Wagner Batista dos 

Santos; 

ADUFPEL - representante com direito a voto: Celeste dos Santos Pereira; 

observadora: Regiana Blank Wille;  

ADUFPI- representante com direito a voto: Alexandre José Medeiros do 

Nascimento; observador: Manoel Vieira de Matos Neto; 

ADUFU - representante com direito a voto: Silma do Carmo Nunes; observador: 

Antonio de Almeida; 

ADUFVJM - representante com direito a voto: João Vinícius Wibitzki da Silveira; 

observadora: Mônica Paulino de Lanes; 

ADUnB - representante com direito a voto: Martin-Leon-Jacques Ibanez de Novion; 

ADUNEMAT- representante com direito a voto: Domingos Sávio da Cunha Garcia; 

observadora: Thielide Aparecida Pavanelli Troian; 

ADUNIFESP  - representante com direito a voto: Fabio Cesar Venturini; observador: 

Raúl Bonne Hernández; 

ADUNIOESTE - representante com direito a voto: Sabrina Grassiolli; observador: 

Gilberto Calil; 

ADUSP - representante com direito a voto: César Augusto Minto; 

APESJF- representante com direito a voto: Augusto Santiago Cerqueira; 

observadore(a)s: Leonardo Silva Andrada  e Lisleandra Machado; 

APROFURG - representante com direito a voto: Marcia Umpierre;  

ASDUERJ - representante com direito a voto: Frederico Duarte Irias 

ASPUV - representante com direito a voto: Cezar Luiz de Mari; observadora: 

Mônica Ribeiro Pirozi; 

ADUERN - representante com direito a voto: Patrícia Batista Barra; 

ADUSB - representante com direito a voto: Alexandre Galvão Carvalho; 

observadore(a)s: Silvio Arcanjo Matos Filho e Aleselma Silva Pereira; 

APUR - representante com direito a voto: José Arlen Beltrão de Matos; 
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Seção Sindical do ANDES-SN na UFRGS - representante com direito a voto: Rúbia 

Vogt; observadore(a)s: Antonio Dal Molin e Elisabete Búrigo; 

SEDUFSM - representante com direito a voto: Leonardo da Rocha Botega; 

SESDUFT - representante com direito a voto: João Batista de Jesus Félix; 

observadores: Maurício Alves da Silva e Luiz Augusto Mazzarolo; 

SESUNIPAMPA - representante com direito a voto: Rafael da Costa Campos; 

observador: Caiuá Cardoso Al-Alam; 

SINDCEFET-MG - representante com direito a voto: Adelson Fernandes Moreira; 

observadore(a)s: Sandra Cristina de Oliveira Vierno e Adílson Mendes Ricardo; 

SINDUECE - representante com direito a voto: Virgínia Márcia Assunção Viana; 

observadoras: Raquel Dias Araújo e Maria Márcia Melo de Castro Martins; 

SINDUEPA - representante com direito a voto: Sueli Pinheiro da Silva; 

SINDUFAPE - representante com direito a voto: Lucas da Silva Castro; 

SINDUNIVASF - representante com direito a voto: Vanderlei Souza Carvalho; 

SINDUTF-PR - representante com direito a voto: Katya Cristina de Lima Picanço; 

observadores: Jose Carlos Bianchi e Hilbeth Parente Azikri de Deus; 

Inscreveram-se fora do prazo solicitado pela Circular nº 186/2021, de 02.06.2021: 

ADUFABC: representante com direito a voto Luciana Palharini; 

ADUSC: representante com direito a voto: Arturo Rodolfo Samana 

ADUFMS: representante com direito a voto: José Roberto Rodrigues de Oliveira 

APRUMA: representante com direito a voto: Bartolomeu Rodrigues Mendonça  

ADUFSJF representante com direito a voto: Maria Jaqueline de Grammont Machado de 

Araújo; 

APUFPR: representante com direito a voto: Paulo Vieira Neto; observadora: Andrea Emilia 

Stinghen; 

ADUFDOURADOS: representante com direito a voto: Alexandre Bergamim Vieira; 

observadora: Rosemeire Nogueira; 

ADUFS-BA: representante com direito a voto, Reinalda Oliveira; observadores: Déa Palheta 

e Elson Moura; 

SINDUNIFESSPA: representante com direito a voto - Evaldo Gomes Júnior; 
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CONVIDADO: ADUFC - Bruno Anderson Matias da Rocha 

 

Diretore(a)s presentes: Alexsandro Donato Carvalho, Amauri Fragoso de Medeiros, 

Andreia Cristina Cunha Matos, Cristine Hirsch Monteiro, Edmilson Aparecido da Silva, 

Francieli Rebelatto, Joselene Ferreira Mota, Luís Augusto Vieira, Luiz Henrique dos Santos 

Blume, Maria Regina de Avila Moreira, Mario Mariano Ruiz Cardoso, Milton Pinheiro, 

Rivânia Lucia Moura de Assis, Neila Nunes de Souza , Rosineide Cristina de Freitas , 

Sambara Paula Francelino Ribeiro. 

 

Para subsidiar a reunião, foram encaminhados em anexo,  por meio da Circular  nº 202, de 

08.06.2021 com os seguintes documentos, conforme o que segue: 

1) Deliberações do 11º CONAD Extraordinário realizado em abril de 2021 e da Reunião 

Conjunta dos Setores realizada 14 de maio de 2021; 

2) TRs que ainda faltam ser apreciados na Reunião Conjunta dos Setores de 15/6/2021. 

O presidente da mesa, Luís Augusto, passou a palavra para a diretoria apresentar os 

informes nacionais. 

 1. Informes da DN: 

Amauri: preparação do 19J em Brasília com a presença de diretore(a)s; 

Fran: campanha de comunicação e mobilização está em curso; 

César Minto: a diretoria criou um GT para organizar as discussões sobre o Plano Sanitário 

e de biossegurança; a primeira atividade  será um seminário nacional em 24/6 que objetiva o 

incremento da nossa luta por Plano Sanitário e Educacional, luta essa aprovada na última reunião 

conjunta dos setores 

2. Plano de lutas dos setores: a coordenação da mesa, composta por Luís Augusto, na 

presidência, apresentou a metodologia: falas de 3 minutos, em blocos de 5;  

Passou-se a discutir a partir dos TR`s que foram indicados, conforme Circular nº 

202/2021: 

Tema III - Planos de lutas dos setores. 

O presidente da mesa colocou em discussão e apreciação o bloco 2, do TR 9, e o item 1 

do TR 10, que tratam das intervenções nas universidades, institutos e Cefet: 
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TR9 - ÂMBITO DAS IES 
Texto original: 
2. Intensificar a luta contra as intervenções do governo Bolsonaro-Mourão nas IFES, pautando o 
fim da lista tríplice e que a escolha de reitor(a) e vice-reitor(a) seja por meio de eleições diretas e 
voto secreto, com participação universal ou paritária de todo(a)s docentes, estudantes e técnico(a)s 
administrativo(as), encerrando-se o processo eletivo no âmbito da instituição.  
A diretoria apresentou o seguinte destaque de modificação: 

“Intensificar a luta contra as intervenções do governo Bolsonaro-Mourão nas IFES, na perspectiva 
de ampliar sua nacionalização, pautando o fim da lista tríplice e que a escolha de reitor(a) e vice-
reitor(a) seja por meio de eleições diretas e voto secreto, com participação universal ou paritária de 
todo(a)s docentes, estudantes e técnico(a)s administrativo(a)s, encerrando-se o processo eletivo no 
âmbito da instituição.”  

Após discussão, foi aprovada a modificação conforme proposta da diretoria. 

Item original: 2 a) Promover ações de comunicação que dêem visibilidade ao conjunto de ataques 
que interventore(a)s têm efetuado contra as comunidades acadêmicas das IFES, com destaque para 
a perseguição a integrantes da comunidade acadêmica, ataques à democracia e à autonomia interna 
das instituições e a imposição de medidas alinhadas ao governo Bolsonaro-Mourão. 

A diretoria apresentou proposta de modificação: 
2.a - MODIFICAÇÃO: a) “Ampliar as ações de comunicação que dêem visibilidade ao conjunto 
de ataques que interventore(a)s têm efetuado contra as comunidades acadêmicas das IFES, com 
destaque para a perseguição a integrantes da comunidade acadêmica, ataques à democracia e à 
autonomia interna das instituições e a imposição de medidas alinhadas ao governo Bolsonaro-
Mourão”.  
Após discussão, foi aprovada a modificação conforme proposta da diretoria. 
2 c) Realizar a segunda Semana de Luta Nacional em defesa da autonomia universitária e contra as 
intervenções nas IFES, ainda no primeiro semestre de 2021.  
A diretoria tem destaque de modificação: 
 
2 c) Realizar a segunda Semana de Luta Nacional em defesa da autonomia universitária e contra as 
intervenções nas IFES de 16 a 20 de agosto de 2021. 
Após discussão, foi aprovada a modificação conforme proposta da diretoria. 
 
2 d) Articular com as entidades de estudantes e de trabalhadores e trabalhadoras da educação, 
ações conjuntas para denunciar as intervenções, dando visibilidade aos ataques.  
A diretoria apresentou destaque de modificação: 
 
2d) Intensificar a articulação com as entidades de estudantes e de trabalhadores e trabalhadoras da 
educação, ações conjuntas para denunciar as intervenções, dando visibilidade aos ataques. 
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Após discussão, foi aprovada a modificação conforme proposta da diretoria. 
 
Não houve destaques e foram aprovados os seguintes itens: 
2 b) Organizar encontros entre as assessorias jurídicas das seções sindicais das IFES sob 
intervenção e a Assessoria Jurídica Nacional (AJN), com o objetivo de articular ações no âmbito 
jurídico contra as intervenções e os ataques às comunidades acadêmicas. 
 
Em seguida, passou-se a debater a TR10: 
Texto original: 
1- nacionalizar a luta em defesa da autonomia universitária, por democracia na escolha dos 
dirigentes das Universidades e Institutos públicos contra as intervenções dos governos nas reitorias; 

 

Destaque de supressão da diretoria:  
O diretor Mário Mariano justificou a proposta de supressão, tendo em vista que o ANDES-SN já 

está fazendo atividades com as entidades da educação, e o item 1 do TR10 

Compatibilizado/Contemplado no caput do Item 2 do TR9. O presidente da mesa colocou em 

discussão o item, que foi aprovada a supressão pelos presentes. 

A seguir, o presidente da mesa colocou em discussão o Bloco 5, com os itens dos TR`s 9, 10 11 e 

13 que não foram apreciados, que tratam do âmbito dos SPF e das IES - Instituições de Ensino 

Superior: 

 

TR9 - ÂMBITO DOS SPF 
Item original: 
8. Lutar contra a criminalização dos movimentos sociais, do movimento sindical e popular, das 
organizações políticas e das demais entidades ligadas às lutas sociais.  
Não houve destaques no item 8; 

 

9. Ampliar o envolvimento nas lutas em defesa da vida das populações indígenas e negras, uma vez 
que são efetivamente elas as que mais sofrem os impactos neste momento da pandemia, inserindo-
se em campanhas e contribuindo em ações efetivas em defesa da vida. 
Não houve destaques no item 9; 

TR9 - ÂMBITO DAS IES  

Que o ANDES e as seções sindicais no âmbito das IES 
3. Intensificar a mobilização e a luta em defesa de salários, direitos e da carreira do(a)s docentes do 
magistério superior e do EBTT das IES, e contra as medidas e ataques dos governos federal, 
estaduais e municipais.  
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Não houve destaque 
4. Lutar por uma política salarial e de valorização permanente da carreira docente, com a reposição 
das perdas inflacionárias e a correção de distorções. 
Não houve destaque 
5. Combater e denunciar ações, investidas e projetos de leis, a exemplo do Projeto de Lei n° 
4.425/2020 e demais, que objetivem restringir ou retirar direitos democráticos à livre expressão, 
reunião, organização e manifestação. 
Não houve destaque 
7. Denunciar e combater, política e juridicamente (quando cabível), a prática dos governos federal, 
estadual e municipal de legislar por Instrução Normativa, Decretos e Portarias, a regulamentação do 
EaD como estratégia de naturalização dessa modalidade via “Ensino Remoto Emergencial” IES, IF 
e Cefet, a qual submete o(a)s docentes a maior precarização do trabalho e ao acirramento das 
desigualdades de aprendizagem entre o(a)s estudantes. 
Não houve destaque 
8. Debater na reunião dos setores as condições do trabalho docente em tempos de pandemia e 
formatar pauta de reivindicações com as condições sanitárias necessárias para retorno seguro no 
pós-pandemia.  
Destaque da diretoria: a diretoria pede a supressão do item. A justificativa é que já debatemos o TR 

12 na última reunião dos setores, que já aprovou a discussão sobre o Plano de medida de 

biossegurança, e já estamos organizando um seminário que será realizado no dia 24.06 para 

começar a aprofundar as medidas de segurança a serem adotadas no retorno pós-pandemia. 

Após discussão, o item foi excluído. 
 
9. Enfrentar a expansão do EaD no pós-pandemia, a partir da naturalização do “Ensino Remoto 
Emergencial” e a precarização do ensino em todos os níveis da educação escolar, via articulação 
com os sindicatos de trabalhadore(a)s da educação básica para a construção de ações conjuntas. 
Não houve destaque 
 
12. Indicar às Seções Sindicais que realizem ações de solidariedade à educação básica na pandemia, 
com intuito de apoiar a luta do segmento por condições de saúde para o(a)s, trabalhadore(a)s da 
educação e de toda a comunidade escolar que estão sendo exposto(a)s ao risco com as aulas 
presenciais. 
Não houve destaque 
 
Texto original:  
13. Lutar pela revogação da Portaria n° 983/2020, que precariza ainda mais as condições de 
trabalho da carreira EBTT.  
Destaque da diretoria: propor a inclusão do termo “intensificar a luta”, pois o ANDES já vem 

acompanhando as medidas da portaria, seja através dos pareceres jurídicos da AJN, seja com as 
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medidas de organização dos setores no enfrentamento ao estabelecimento de medidas de controle de 

trabalho docente da carreira EBTT e do aumento da carga horária de trabalho docente.  

Proposta modificada:  

13. Intensificar a luta pela revogação da Portaria n° 983/2020, que precariza ainda mais as 
condições de trabalho da carreira EBTT. 
Após discussão, foi aprovada a proposta da diretoria. 

 
Texto original: 
14. Atualizar o Caderno 28 com os recentes ataques à C&T pública, apontando avaliações políticas 
e jurídicas e contando com apoio de outras entidades do campo da Ciência e Tecnologia, 
referenciando a luta pela revogação do Marco Legal de CT&I (Lei n° 13.243/2016) e sua 
regulamentação. 
Destaque de César/ASPUV, que  propõe alteração no texto original:  
 
14. Atualizar o Caderno 28 em virtude dos recentes ataques à C&T pública, apontando avaliações 
políticas e jurídicas e contando com apoio de outras entidades do campo da Ciência e Tecnologia, 
referenciando a luta pela revogação do Marco Legal de CT&I (Lei n° 13.243/2016) e sua 
regulamentação. 
Após a exposição do destaque, a mesa colocou em votação a alteração proposta, que foi aprovada. 
15. Lutar por um sistema público das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), 
com suporte de internet pública gratuita e de qualidade, denunciando o avanço das grandes 
corporações digitais em todos os níveis da educação pública. 
Não houve destaque  
 
16. Intensificar a disputa do orçamento no Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA) de Estados e municípios, com 
incidência nos processos de elaboração, aprovação e implementação.  
Não houve destaque 
 
18. Retomar a defesa da política de cotas raciais para a graduação e para a pós-graduação e da 
constituição das comissões de heteroidentificação, fomentando espaços de debate nacionalmente e 
no âmbito das IES, IF e Cefet. 
Não houve destaque 
 
19. Intensificar a luta contra as diferentes formas de assédio cometidas contra todo(a)s, em especial 
contras as mulheres, as pessoas cis e trans no âmbito das IES, IF e Cefet, bem como fomentar 
espaços de debate sobre as formas virtuais de assédio. 
Não houve destaque 
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21. Tomar providências políticas e jurídicas para a revogação do Decreto nº 10.620/21.  
Houve destaques da diretoria e do plenário; A proposta foi incluir e subdividir o item 21 em dois 
subitens, a e b, conforme apresentado: 
 
22. Realizar jornada nacional de luta sobre Assuntos de Aposentadoria nas Seções Sindicais.  
a) Orientar e estimular que as Seções Sindicais realizem encontros com o(a)s aposentado(a)s;  
Não houve destaque 
 
b) Produzir material informativo sobre a Emenda Constitucional 103/2019 e o Decreto 
10.620/2021.  
Houve destaque de Déa e Reinalda/ADUFS-BA, de solicitação de esclarecimento sobre o teor do 
Decreto; o diretor Mário Mariano propôs uma pequena alteração para conhecimento do teor do 
decreto, com a indicação da página da publicação do decreto: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Decreto/D10620.htm. 
O item foi acrescido com o seguinte texto: 
b) Produzir material informativo sobre a Emenda Constitucional 103/2019 e o Decreto 
10.620/2021. O decreto nº 10.620/21 traz prejuízos ao Regime Próprio de Previdência Social 
(RPPS), pois transfere a competência da concessão e a manutenção de aposentadorias e pensões 
de trabalhadoras e trabalhadores das autarquias e fundações públicas federais para o Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS).  
O presidente da mesa colocou em discussão, que foi aprovado pelos presentes o item com a 
inclusão do texto. 
 
c) Produzir material específico para professore(a)s que ingressaram após 2013 nas instituições.  
Não houve destaque 
23. Que o GTSSA seja responsável pela construção de um diagnóstico nacional da Saúde do(a) 
Trabalhador(a) Docente, construindo eixos centrais a serem socializados com as seções sindicais.  
Não houve destaque 

Que as seções sindicais levantem dados entre seus(suas) filiado(a)s e solicitem os dados que já 
tenham sido levantados nas suas instituições.  
Não houve destaque 

 
Agenda de lutas dos setores das IFES e IEES e IMES dos próximos 90 dias:  
25/07 – Dia internacional da Mulher negra latino-americana e caribenha 
25/07 - Dia Nacional de Teresa de Benguela  
Destaque de inclusão Domingos Sávio/ADUNEMAT: 
19/06 - Dia de luta pelo Fora Bolsonaro-Mourão, por vacina no braço, comida no prato, saúde, 
educação 
Destaque: Domingos Sávio apresentou a proposta de incluir o dia 19 J como parte do calendário de 

lutas; 
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O item foi debatido com argumentos favoráveis e a diretora Fran Rebellato informou que o 

ANDES-SN fará uma transmissão ao vivo das manifestações realizadas e as seções sindicais 

poderão indicar à secretaria a indicação de contatos para a transmissão; 

César da ASPUV pergunta se o ANDES-SN tem uma indicação das cidades onde serão realizadas 

atividades, e sugere a transmissão on-line com várias entidades ao mesmo tempo. A 2ª Secretária e 

Encarregada de Imprensa, Fran Rebellato, informou que será possível acontecer a transmissão 

cruzada do ANDES-SN com as seções sindicais, e que poderão informar à secretaria o interesse em 

participara das transmissões ao vivo nos locais onde houver atos de rua. 

A inclusão do dia 19.06 foi aprovado por unanimidade. 

Maurício da SESDUFT sugeriu que a votação fosse realizada pelo chat, para agilizar o processo de 

votação. O encaminhamento foi acatado pela mesa coordenadora. Em regime de votação, o(a)s 

representantes com direito a voto se manifestaram, sendo 32 favoráveis e nenhum voto contra ou 

abstenção a aprovação da TR 9 com as modificações.  

A seguir, o presidente da mesa, Luís Augusto, passou a debater a TR 10– INTERVENÇÃO NAS 
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS DO BRASIL: SÓ COM LUTA NACIONAL 
PODERÁ SER RESTABELECIDA A DEMOCRACIA. 
Texto original: 
O 11º CONAD Extraordinário, ad referendum do próximo CONGRESSO, delibera: 
 
2.reaglutinar os movimentos sociais e populares em torno da defesa da universidade, institutos e 
centros federais;  
Destaque da diretoria, feito por Mário Mariano, de modificação, com o seguinte texto: 
 
Proposta de MODIFICAÇÃO: 2. Articular com outras entidades a reaglutinação dos movimentos 
sociais, populares, de juventude e todas as frentes que defendam as Universidades públicas, IF e 
CEFET e Institutos de Pesquisa públicos; 
Após debate, a proposta de modificação foi aprovada. 

3. fortalecer a atuação do ANDES-SN, retomando a centralidade da formação política e a 
mobilização das bases;  

Destaque da diretoria, feito por Mário Mariano e de Márcia/APROFURG: 

 

Proposta de MODIFICAÇÃO da diretoria: 3- Que as Seções Sindicais e as Secretarias Regionais 
fortaleçam a atuação do ANDES-SN reforçando a centralidade da formação política e a 
mobilização das bases; 
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Márcia/APROFURG concorda com a alteração. Em seguida, o presidente da mesa colocou em 
votação e a proposta modificada foi aprovada. 
4-Cobrar atuação mais incisiva da “Frente de defesa da Universidade pública” em defesa da 
autonomia, democracia e financiamento das IFEs;  
Destaque da diretoria de Mário Mariano e de Márcia/APROFURG: 
 
Proposta de MODIFICAÇÃO da diretoria: 4- Que as Secretarias Regionais e as Seções Sindicais 
estimulem a formação, onde não houver, ou reforcem a atuação, onde houver, das frentes em 
defesa das IES públicas, da autonomia, da democracia e do financiamento das Universidades 
(Federais, Estaduais e Municipais), Institutos Federais e Cefet; 

Márcia APROFURG concorda com a proposta apresentada pela diretoria; 

Em seguida, o presidente da mesa colocou em votação e a proposta modificada foi aprovada. 
5-Intensificar a luta em defesa do financiamento adequado das IFEs, denunciando os cortes 
orçamentários impostos pelo governo federal no âmbito de Investimentos e de Outras Despesas 
Correntes. 
 Destaque de da diretoria por Mário Mariano. 
 
Proposta da diretoria: INCLUSÃO DE SUBITEM  5.1- Que as Seções Sindicais se engajem na 
campanha implementada pelo ANDES-SN, conforme deliberado na reunião conjunta dos setores 
ocorrida em 14/05/2021. 

A justificativa para a inclusão do item 5.1 é para aprofundar o diálogo da campanha de 
comunicação do ANDES-SN com as seções sindicais. 

O presidente da mesa colocou em votação e a proposta modificada foi aprovada. 
 

6-investir em campanhas nacionais, por diferentes meios de comunicação, sobre a função social da 
universidade pública e a sua importância para o desenvolvimento econômico, social, cultural e 
artístico do país;  
destaque da diretoria Mário Mariano, e César/ASPUV:  
O destaque da diretoria é pela supressão, tendo em vista que o item está superado. 
César da ASPUV propõe que seja acrescentado “a mobilização de forma unitária com outros 
segmentos, da educação básica e outras entidades do funcionalismo”;  
Fran apresentou a justificativa da supressão tendo em vista que o ANDES está construindo uma 
campanha junto com o FONASEFE e outra própria para divulgar; com essa argumentação. César 
ASPUV retirou a proposta. Dessa forma, a proposta foi colocada em votação e a indicação de 
supressão foi aprovada; 
 
7-construir firme oposição ao conjunto de medidas regressivas contra a Universidade pública, 
incluindo o Future-se ou projetos similares. 
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Destaque da diretoria, por Mário Mariano e Adelson/SINDCEFET MG; 
Proposta consolidada por Mário, Adelson SINDCEFET-MG e Wilma ADUEMG, como os 
seguintes termos: 
PROPOSTA DE MODIFICAÇÃO CONSOLIDADA POR Mário, Adelson SINDCEFET-MG e 
Wilma ADUEMG:7- Reafirmar a luta contra o conjunto de medidas regressivas que atingem as IES 
públicas, IF e Cefet, incluindo o Future-se, Novos Caminhos, Novas Diretrizes para a Educação 
Profissional e Tecnológica (Resolução CNE/CP 01-21) e a BNC-Formação (Resolução CNE 
02/2019) e outros projetos similares. 
 

O presidente da mesa colocou em votação a TR com as suas alterações para votar como um todo, 

com o seguinte resultado: 29 votos favoráveis, nenhuma abstenção e voto contrário. 

 

Em seguida, o presidente da mesa passou a discutir o item 6 da TR 11 – A URGÊNCIA DA 

LUTA CONTRA A REFORMA ADMINISTRATIVA E O DESMONTE DAS IFES.  

O 11º CONAD Extraordinário, ad referendum do próximo CONGRESSO, delibera: 
 
6. Concretizar a greve do Setor aprovada no 39º Congresso do ANDES-SN em defesa da 
Universidade Pública, autônoma, com condições de trabalho e estudo, a partir da recomposição 
orçamentária para as IFES e para o desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, reajuste salarial, 
reajuste das bolsas e demais políticas de assistência estudantil. #Fora Bolsonaro! #Vacina para 
Todos e Todas, Já!  
Destaque da diretoria feito por Mário Mariano, que apresentou a justificativa e texto alternativo: É 

necessário ter em mente o que houve de deliberação no 39º Congresso, que aprovou como 
resolução: 
 
 

Deliberação do 39º Congresso (fev 2020):  
4. Envidar esforços para construção de greve dos SPF em articulação com 
os servidores estaduais, municipais e com as entidades e organismos dos 
trabalhadores, no primeiro semestre de 2020. Tendo na greve do dia 18 de 
março um dia de greve fundamental para mobilização. A) Construir a 
greve das instituições federais de ensino e das universidades estaduais e 
municipais, envidando esforços para que seja conjunta a uma Greve do 
Setor da Educação (básica e superior). 

 
A diretoria entende que a questão da greve contra o retorno presencial pode ser incorporada aos 
temas da luta contra a PEC 32, o corte nos orçamentos. Dessa forma, a diretoria apresenta uma 
proposta de modificação ao item 6 da TR 11, com os seguintes termos: 
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Proposta de MODIFICAÇÃO da diretoria:  
6. Que o ANDES-SN, em conjunto com outras entidades da Educação, intensifique as estratégias de 
mobilização e construção de uma greve dos setores, atualizada pelo 9º CONAD Extraordinário, 
pela vida, em defesa das Universidades Públicas, Institutos Federais e CEFET, pela autonomia, por 
condições de trabalho e estudo, a partir da recomposição orçamentária para as Universidades 
públicas, Institutos Federais e CEFET, e para o desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, reajuste 
salarial, reajuste das bolsas e demais políticas de assistência estudantil. #Fora Bolsonaro-Mourão 
#Vacina para Todos e Todas, pelo SUS, Já! 
O presidente da mesa colocou em discussão o item e em seguida a votação ao final foi: 29 
favoráveis e 1 abstenção, e nenhum voto contrário. 
 
Luciana Palharini - ADUFABC e Celeste (ADUFPEL) pedem para verificar se o voto foi 
computado. A 1ª VPR NE 1, Cris Hirsch, estava na coordenação do formulário e acrescentou mais 3 
votos, que ficou ao final com 29 votos favoráveis, 1 abstenção e nenhum contrário. Dessa forma, foi 
aprovada a alteração do item 6 do TR 11.  
O presidente da mesa, Luís Augusto, deu prosseguimento às discussões e foi apresentado o TR 13 – 
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE JÁ! PELAS REIVINDICAÇÕES QUE NOS UNIFICAM! 
COMO O SINDICATO NACIONAL DOS E DAS DOCENTES PODE CONSTRUIR PARA 
UNIFICAR A LUTA PELA VACINAÇÃO JÁ PARA TODOS PELO SUS COM 
TESTAGEM EM MASSA, QUEBRA DAS PATENTES, AUXÍLIO EMERGÊNCIA E, PELO 
FIM DO GOVERNO BOLSONARO? que apresentou o seguinte texto: 
 
O 11º CONAD Extraordinário, ad referendum do próximo CONGRESSO, delibera: 
Texto original: 

2. Desenvolverá agendas conjuntas com a Confederação Nacional de Educação e com a 
Internacional da América Latina em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade social, com 
vistas a favorecer o fortalecimento da luta por uma educação fraterna e libertadora para todas, todos 
e todes.  
Destaque da diretoria, feito por Mário Mariano, e Domingos Sávio/ADUNEMAT. 
 
PROPOSTA DE MODIFICAÇÃO da diretoria em dois itens:  

2a) Que o ANDES-SN construa agendas conjuntas com entidades da educação nacional, como 
FASUBRA, SINASEFE, UNE, ANPG, UBES, FENET, CNTE, centrais sindicais e movimentos 
sociais, com vistas ao fortalecimento da luta por uma educação pública, gratuita, laica, de qualidade 
e socialmente referenciada. 

2b). Que o ANDES-SN, via encarregaturas sindical e internacional, busque informações e 
articulações internacionais visando a integração do ANDES-SN em uma organização latino-
americana de do(a)s trabalhadore(a)s da educação. 
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Domingos Sávio ADUNEMAT propõe que seja acrescentado ao item o seguinte termo: “… a luta 

do povo colombiano"; 

2.2 Todo apoio aos trabalhadores e trabalhadoras, jovens e povos indígenas da Colômbia, em luta 

contra o governo genocida de Ivan Duque, em defesa da democracia e do direito à livre 

manifestação, aos serviços públicos e demais direitos. 

Foi feita uma proposta consolidada de de MODIFICAÇÃO em 3 itens; 

2. Que o ANDES-SN construa agendas conjuntas com entidades da educação nacional, como 

FASUBRA, SINASEFE, UNE, ANPG, UBES, FENET, CNTE, centrais sindicais e movimentos 

sociais, com vistas ao fortalecimento da luta por uma educação pública, gratuita, laica, de qualidade 

e socialmente referenciada. 

2.1 Que o ANDES-SN, via encarregaturas sindical e internacional, busque informações e 

articulações internacionais visando a integração do ANDES-SN em uma organização latino-

americana de organização do(a)s trabalhadore(a)s da educação. 

2.2 – Manifestar apoio aos trabalhadores e trabalhadoras, jovens e povos indígenas da Colômbia, 

em luta contra o governo genocida de Iván Duque, em defesa da democracia e do direito à livre 

manifestação, aos serviços públicos e demais direitos. 

Em discussão pelo plenário, que aprovou as modificações. 
 
3. Juntamente com o Fórum Nacional Popular de Educação, composto por mais de 36 entidades, 
juntamente com a SBPC que congrega mais de uma centena de entidades científicas, participará do 
calendário de lutas unificadas visando a defesa da Ciência e da Educação Pública laica, inclusiva, 
democrática de qualidade socialmente referenciada.  
Destaque da diretoria por Mário Mariano, pela supressão. 
 
A justificativa da  diretoria entende que esse item está superado por estar contemplado na 

modificação do item 2 do TR10 e o item 2 do TR13. Não houve debate, e o item foi excluído. 

 

5. Empregará todos os esforços jurídicos, parlamentares, para assegurar o sistema de proteção dos 
trabalhadores e trabalhadoras das instituições visando assegurar pela legislação, pelo efetivo 
cumprimento, as medidas de segurança sanitárias, psicológicas, ambientas, trabalhistas, para o 
desenvolvimento das funções precípuas do corpo docente em relação ao ensino-pesquisa-extensão, 
gestão nas instituições. Destaque da diretoria Mário Mariano e de Márcia/APROFURG e 
Augusto/APESJF: 
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Proposta de MODIFICAÇÃO da diretoria: acrescentar os termos “políticos" e "quando 

necessários”, da seguinte forma: 5. Empregará todos os esforços políticos, parlamentares e 

jurídicos, quando necessários, para assegurar o sistema de proteção dos trabalhadores e 

trabalhadoras das instituições visando assegurar pela legislação, pelo efetivo cumprimento, as 

medidas de segurança sanitárias, psicológicas, ambientas, trabalhistas, para o desenvolvimento das 

funções precípuas do corpo docente em relação ao ensino-pesquisa-extensão, gestão nas 

instituições. 

Augusto APESJF também argumentou que a TR 12 já debateu a necessidade de discutir as 

condições necessárias ao retorno das aulas presenciais. Além disso, o texto fica preso à legislação 

vigente, a partir de decisões judiciais, decretos e leis estaduais e municipais que não apresentam 

condições necessárias para a o retorno com segurança. 

Mário Mariano apresenta uma proposta alternativa, para contemplar as questões de biossegurança: 

MODIFICAÇÃO 2 da diretoria, apresentada por Mário Mariano:  

5. “Empregará todos os esforços políticos, parlamentares e jurídicos, quando necessários, para 

assegurar o sistema de proteção dos trabalhadores e trabalhadoras das instituições visando assegurar 

o direito à vida da classe trabalhadora, pelo efetivo cumprimento, as medidas de segurança 

sanitárias, psicológicas, ambientas, trabalhistas, para o desenvolvimento das funções precípuas do 

corpo docente em relação ao ensino-pesquisa-extensão, gestão nas instituições.”  

A segunda versão contempla a indicação feita por Augusto APESJF, que foi sistematizada pela 

diretoria. O presidente colocou em votação a proposta modificada, que foi aprovada pelo plenário. 

 

6. Organizará e apoiará abaixo assinado nacional em defesa da Educação pública, laica, 
democrática, inclusiva, de qualidade socialmente referenciada, mantida por recursos públicos, 
presencial, contra o trabalho remoto permanente e a transformação da universidade em 
“teleuniversidade”, a escola em “telescola”, o trabalho docente em “teletrabalho permanente”. 
Destaque da diretoria,  de Márcia/APROFURG e Augusto/APESJF: 
Márcia indica que a AG da APROFURG não compreendeu qual foi o sentido da indicação do 
abaixo-assinado, e por isso aprovou a supressão do item; 
Augusto APESJF também apresentou a proposta de supressão. 
 
Proposta de MODIFICAÇÃO da diretoria:  
6.Organizará abaixo assinado nacional em defesa da Educação pública, laica, democrática, 
inclusiva, de qualidade socialmente referenciada, mantida por recursos públicos, presencial, contra 
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o trabalho remoto permanente e a transformação da universidade em “teleuniversidade”, a escola 
em “telescola”, o trabalho docente em “teletrabalho permanente”.  
O destaque inicial da diretoria depois foi retirada, defendendo a supressão do item, a partir das 
considerações feitas pela plenária. Dessa forma, o item foi excluído. 

 

7.Promoverá amplo apoio às ADs na produção de material e na disponibilização de ferramentas 
tecnológicas que permitam comunicação mais célere com a base, fortalecendo a relação com a base 
e as lutas cotidianas da categoria na defesa da universidade democrática, autônoma e popular, 
contra a ingerência do governo central e atos autoritários de gestores locais que tentam impedir a 
liberdade de cátedra.  
Destaque da diretoria Mário Mariano e por  Márcia/APROFURG e Augusto/APESJF: 
 
Proposta de MODIFICAÇÃO da diretoria:  
7.Promoverá comunicação mais célere com a base, fortalecendo a relação entre a base e as lutas 
cotidianas da categoria na defesa da universidade democrática, autônoma e popular, contra a inge-
rência do governo central e atos autoritários de gestores locais que tentam impedir a liberdade de 
cátedra. 
 
Márcia APROFURG indicou que a AG da APROFURG aprovou a supressão do item, tendo em 
vista que o tema já foi debatido anteriormente. 
César ASPUV: entende que é preciso construir um programa de comunicação da diretoria do AN-
DES com as seções sindicais, de forma regular, como programas de TV on-line; 
Proposta de modificação de César/ASPUV: 
 
“Promover iniciativas unificadas de comunicação ANDES/ADS a partir das pautas deliberadas no 
setor das IFES.”  
A diretora Fran Rebellato informa que a diretoria está organizando uma campanha e em reunião do 
pleno do GTECA apresentou o plano de comunicação da diretoria, e reforçou a necessidade das 
seções sindicais organizarem o GTCA nas bases e participem das reuniões do pleno. Informa ainda 
das novas programações do ANDES, como o canal do YouTube do Programa Memória Viva, do 
podcast e do facebook. 
Edson/ADUFES, ressalta a necessidade de discutir os pontos que já foram eliminados da pauta do 
ANDES-SN, como o conceito de cátedra, pois a proposta de “liberdade de cátedra” já foi superada 
pelos movimentos em prol da democratização da universidade. 
Celeste/ADUFPEL afirma que na regional RS há um empenho das seções sindicais na construção e 
organização de um plano de comunicação das seções sindicais. 
Mauriene/ADUEPB acrescenta que é preciso que o plano de comunicação do ANDES-SN e a Im-
prensa garanta o compartilhamento entre a Imprensa do ANDES-SN e as seções sindicais, para que 
exista uma reciprocidade; 
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Adelson/SINDCEFET-MG faz uma proposta de texto: 
"Promover iniciativas unificadas e mais céleres de comunicação ANDES/ADS a partir das pautas 
deliberadas no setor das IFES, fortalecendo a relação entre a base e as lutas cotidianas da catego-
ria na defesa da universidade democrática, autônoma e popular, contra a ingerência do governo 
central e atos autoritários de gestores locais que tentam impedir a liberdade de aprender, ensinar, 
pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber.”  
A partir dos debates, a diretoria apresentou uma proposta de compatibilização: 
 
"Promover iniciativas unificadas e mais céleres de comunicação ANDES/ADS a partir das pautas 
deliberadas no setor das IFES-IEES-IMES, fortalecendo a relação entre a base e as lutas cotidia-
nas da categoria na defesa da universidade democrática, autônoma e popular, contra a ingerência 
do governo central e atos autoritários de gestores locais que tentam impedir a liberdade de cáte-
dra, na perspectiva de garantir a autonomia universitária e a liberdade para aprender, ensinar, 
pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber.” 
 
Após os debates, o presidente da mesa colocou em votação a proposta de compatibilização da direo-
tria, que foi aprovada. 
  
9.Empenhará ao máximo na campanha pela rejeição da PEC Emergencial (PEC 186), em discussão 
neste momento no Congresso Nacional, cujo conteúdo, a pretexto de viabilizar apenas quatro meses 
de auxílio emergencial de 250 reais, antecipa em alguns pontos a Reforma Administrativa e a PEC 
188, ao acabar com a obrigação de percentuais mínimos nos orçamentos da Saúde e da Educação, e 
introduzir o congelamento salarial e de concursos para servidores das três esferas por tempo 
praticamente indefinido.  
Destaque da diretoria, Augusto/APESJF, Márcia/APROFURG, pela supressão do item. 
 
Proposta de SUPRESSÃO DO ITEM: 
Mário Mariano, pela diretoria, apresenta a justificativa da supressão, tendo em vista que o item está 

SUPERADO pelos item 1, 1.4 e 1.8 do Plano de Lutas já aprovado conforme relatório, anexo 1 da 

Circular 186/2021. 

A proposta de supressão do texto foi colocada em votação e foi aprovada a exclusão do item. 

Em seguida, a coordenação da mesa colocou para a votação do TR13 como um todo, que teve  32 

favoráveis, nenhuma abstenção e nenhum voto em  contrário, portanto aprovada por unanimidade. 

 

3. Outros assuntos. 
Celeste/ADUFPEL apresentou as seguintes considerações: a AG da ADUFPEL colocou a dificul-

dade da reunião dos setores ter ocorrido no meio da semana, o que dificulta a participação dos do-

centes, tendo em vista que é um dia de atividades acadêmicas; outro ponto apresentado é sobre as 
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votações no chat e através dos formulários, pois podemos realizar as votações pelo chat; por último, 

acredita que é importante que seja aberto um espaço para a discussão da base, com os informes das 

seções sindicais. 

A 2ª Secretária Fran Rebellato afirma que a diretoria está atenta às considerações, e que a diretoria 

também se preocupa com a precarização dos nossos encontros. Entende que nas reuniões em que há 

o debate da conjuntura poderiam ser apresentados os informes na análise da conjuntura.  

O 1º Tesoureiro, Amauri Fragoso afirma que os formulários possibilitam uma agilidade para as vo-

tações, ao tempo em que garantimos a transparência e objetividade no encaminhamento das vota-

ções.  

 

Nada mais havendo a tratar, o presidente, Luís Augusto Vieira, 2.o Vice-Presidente Regional Pla-

nalto, deu por encerrada a reunião, às 12h58 e eu, 3º Secretário, Luiz Henrique dos Santos Blume, 

redigi a ata, com a colaboração da mesa diretora dos trabalhos, composta pelos diretores, Luís Au-

gusto Vieira, 2º VPR Planalto, presidente, Sâmbara Paula Francelino Ribeiro, 1ª Vice-Presidenta 

Regional Nordeste I, vice-presidente, Cristine Hirsch, 1ª Vice-Presidenta Regional Nordeste II, rela-

toria, Luiz Henrique dos Santos  Blume, 3º Secretário, relatoria, e Andréa  Cristina Cunha Matos, 1ª 

Secretária Regional Norte II, relatoria. 
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ANEXO I 

PRESENTES À REUNIÃO CONJUNTA DOS SETORES DAS IFES E IEES/IMES 
15/06/2021 

 

Nome Completo  SSind 

Adelson Fernandes Moreira SINDCEFET-MG 

Adriane Raquel Santana de Lima ADUFPA 

Alexandre Galvão Carvalho ADUSB 

Alexandre José Medeiros do Nascimento ADUFPI 

Analise De Jesus da Silva APUBH 

Antonio de Almeida ADUFU-SS 

Arturo Rodolfo Samana ADUSC 

Augusto Santiago Cerqueira APES 

Bartolomeu Rodrigues Mendonça APRUMA 

Bruno Anderson Matias da Rocha ADUFC 

Caiuá Cardoso Al-Alam SESUNIPAMPA 

Carlúcia Maria Silva ADUEMG 

Celeste Pereira ADUFPEL 

César Augusto Minto ADUSP 

Cezar Luiz de Mari ASPUV 

Claudio Enrique Fernández Rodríguez SINDOIF  

Domingos Sávio da Cunha Garcia ADUNEMAT 

Edson Pereira Cardoso ADUFES 

Elson Moura Dias Junior ADUFS-BA 

Evaldo Gomes Junior SINDUNIFESSPA 

Fabio Cesar Venturini ADUNIFESP 

Hilbeth Parente Azikri De Deus SINDUTF-PR 
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Jacques de Novion ADUNB 

Joana Ferreira do Amaral ADUFOP 

João Vinícios Wirbitzki da Silveira ADUFVJM 

Jose Arlen Beltrão APUR 

José Carlos Bianchi SINDUTF-PR 

José Roberto Rodrigues de Oliveira ADUFMS 

Katya Picanço SINDUTFPR 

Leonardo da Rocha Botega SEDUFSM 

Lucas da Silva Castro SINDUFAPE 

Lucia Aparecida Valadares Sartorio ADUR-RJ 

Luciana Aparecida Palharini ADUFABC 

Maelison Silva Neves ADUFMAT 

Marcia Borges Umpierre APROFURG 

Marcio Wagner Batista dos Santos ADUFPA 

Maria Rosaria Barbato APUBH 

Mauricio Alves da Silva SESDUFT 

Paula Pereira Gonçalves Alves ADUFMAT 

Paulo Vieira Neto APUFPR 

Rafael da Costa Campos SESUNIPAMPA 

Regiana Blank Wille ADUFPEL 

Reinalda Souza Oliveira ADUFS - BA 

Rúbia Vogt ANDES/UFRGS 

Sabrina Grassiolli ADUNIOSTE 

Sandra Bernadete da Silva Moreira ADUFPA 

Sandra Vierno SINDCEFET MG 

Silma do Carmo Nunes - ADUFU ADUFU 
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Silvio Arcanjo Matos Filho ADUSB 

Sueli Pinheiro da Silva SINDUEPA 

Vanessa Batista de Andrade ADUNIOESTE 

Virginia Márcia Assunção Viana SINDUECE 

José Roberto Rodrigues de Oliveira ADUFMS 

Maria Jaqueline de Grammont Machado 
de Araújo 

ADUFSJ 

Andrea Emilia Stinghen APUFPR 

Alexandre Bergamim Vieira ADUFDOURADOS 

Rosemeire Nogueira ADUFDOURADOS 

Bruno Anderson Matias da Rocha ADUFC - CONVIDADO 

Déa Palheta ADUFS/BA 

  

 
 

 

DIRETORIA DO ANDES-SN 

Alexsandro Donato Carvalho 

Amauri Fragoso de Medeiros 

Andreia Cristina Cunha Matos 

Cristine Hirsch Monteiro 

Edmilson Aparecido da Silva 

Francieli Rebelatto 

Joselene Ferreira Mota 

Luís Augusto Vieira 
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Luiz Henrique dos Santos Blume 

Maria Regina de Avila Moreira 

Mario Mariano Ruiz Cardoso 

Milton Pinheiro 

Rivânia Lucia Moura de Assis 

Neila Nunes de Souza 

Rosineide Cristina de Freitas  

Sâmbara Paula Francelino Ribeiro 
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ANEXO II 

INFORMES DAS SEÇÕES SINDICIAIS 

Reunião Conjunta dos Setores das IEES/IMES e IFES - Dia 15/06, virtualmente 

 

ADUFES 
Informe prestado por: Ana Carolina Galvão (presidenta) 
 

1. Entidades do Espírito Santo participam de campanha nacional de outdoors 

Dezenas de outdoors foram instalados em todo o estado. Ação foi planejada para repercutir 
durante a vinda de Bolsonaro ao Espírito Santo dia 11 de junho. 

A campanha “O Senhor da Morte chefiando o País – Fora, Bolsonaro!” é iniciativa nacional 
e no Espírito Santo tem participação de diversos sindicatos/centrais (Adufes, CSP-Conlutas 
Espírito Santo, CUT Espírito Santo, Fenajud, Fenasps Sinasefe-Ifes, Sindprev-ES, Sinds-
muvi e Sintufes).  

https://wp.adufes.org.br/2021/06/entidades-do-espirito-santo-participam-de-campanha-
nacional-de-outdoors/  

 

2. Reforma Administrativa 

1. A Adufes segue participando do Movimento em Defesa de Direitos e Serviços Públi-
cos de Qualidade, que realizou, em 4 de junho, a 2ª Audiência Popular sobre a PEC32 
– Reforma Administrativa com o objetivo de obter dos parlamentares capixabas – depu-
tados e senadores - posicionamento público contrário ao projeto de lei: 
https://www.youtube.com/watch?v=Px4UJTdWNwE  

Também realiza, desde o final de maio, uma campanha de pressão aos parlamentares, 
por meio de vídeos e cards em suas redes sociais. 

2. Núcleo Capixaba da Auditoria Cidadã da Dívida lança cartilha contra Reforma Admi-
nistrativa com participação da Adufes. O informativo explica o que é a reforma e suas 
consequências para o funcionalismo público, bem como para toda a população, sobretu-
do para a parcela socialmente mais vulnerável.  
https://wp.adufes.org.br/2021/05/18/nucleo-capixaba-da-auditoria-cidada-da-divida-
lanca-cartilha-contra-reforma-administrativa-com-participacao-da-adufes/ 

  
3. Trabalho/Ensino remoto e Ensino híbrido 
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3. A pedido da Adufes, Cepe vai discutir o ensino híbrido no Centro de Ciências da Saúde. 
https://wp.adufes.org.br/2021/05/17/a-pedido-da-adufes-cepe-vai-discutir-o-ensino-
hibrido-no-centro-de-ciencias-da-saude/  

4. Adufes alerta para a relação perversa entre os cortes orçamentários e o ensino híbrido na 
Ufes. https://wp.adufes.org.br/2021/05/28/adufes-alerta-para-a-relacao-perversa-entre-
os-cortes-orcamentarios-e-o-ensino-hibrido-na-ufes/  

5. Reitoria não dá andamento às reivindicações da categoria docente encaminhadas pela 
Adufes 

https://wp.adufes.org.br/2021/06/02/reitoria-nao-da-andamento-as-reivindicacoes-da-
categoria-docente-encaminhadas-pela-adufes/  

 
4. Conselho de Representantes da Adufes 

1. Conselho de Representantes realiza reunião setorial dia 25, terça, com docentes do 
CCAE e CCENS. O objetivo da reunião foi saber das demandas da categoria e dialogar 
sobre as ações do sindicato durante a pandemia. 
https://wp.adufes.org.br/2021/05/24/conselho-de-representantes-realiza-reuniao-setorial-
dia-25-terca-com-docentes-do-ccae-e-ccens/  

2. Conselho de Representantes e Diretoria da Adufes realizam reunião com docentes do 
CCS. O sindicato orientou as/os professoras/es quanto ao direito de requerer manutenção 
do trabalho remoto nas atuais circunstâncias da pandemia.  
https://wp.adufes.org.br/2021/06/04/conselho-de-representantes-e-diretoria-da-adufes-
realizam-reuniao-com-docentes-do-ccs/  

 
5. Vacinação 

3. CEI Criarte se posiciona contra a volta às aulas sem vacinação. 
https://wp.adufes.org.br/2021/05/25/9683/  

4. Adufes tenta discutir a imunização da comunidade acadêmica com a Reitoria e continua 
sem respostas.  
https://wp.adufes.org.br/2021/05/31/adufes-tenta-discutir-a-imunizacao-da-comunidade-
academica-com-a-reitoria-e-continua-sem-respostas/  

5. Adufes novamente demanda da Ufes orientações não ambíguas sobre registro de fre-
quência e propõe critérios para a vacinação. https://wp.adufes.org.br/2021/05/18/adufes-
novamente-demanda-da-ufes-orientacoes-nao-ambiguas-sobre-registro-de-frequencia-e-
propoe-criterios-para-a-vacinacao/  

6. Quais serão os critérios do plano de imunização da comunidade acadêmica?  
https://wp.adufes.org.br/2021/05/25/quais-serao-os-criterios-do-plano-de-imunizacao-
da-comunidade-academica/  

 
6. Websérie do sindicato 



 

26 

 

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); o segundo capítulo 
apresenta o Centro Tecnológico (CT); o terceiro episódio é sobre o Centro de Ciências Exatas 
(CCE). O quarto vídeo destaca a importância da pluralidade de pensamento e do investi-
mento público na universidade por meio do Centro de Ciências Humanas e Naturais 
(CCHN).  
“Adufes nos Centros – Onde a Ufes é feita” capítulo 4 – CCHN. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=fRYfujFLpTY&t=9s   

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

Por solicitação da Adufes, Ufes elabora posicionamento institucional sobre PLs que impõem o 
risco de retorno presencial sem adequadas condições sanitárias 
https://wp.adufes.org.br/2021/05/19/por-solicitacao-da-adufes-ufes-elabora-posicionamento-
institucional-sobre-pls-que-impoem-o-risco-de-retorno-presencial-sem-adequadas-condicoes-
sanitarias/  

  
8. Assembleias 

7. Assembleia delibera sobre paralisação, elege comissão da Unimed e se posiciona sobre 
vacinação.  
https://wp.adufes.org.br/2021/05/14/9461/  

8. Sábado, 29M – docentes da Ufes decidem em assembleia aderir ao protesto nacional. 
Também foi eleita delegação para o 12º CONAD Extraordinário. 
https://wp.adufes.org.br/2021/05/26/9735/  

 
9. 19 de maio: Dia Nacional de Luta.  

“Vacina, pão, saúde, educação – Fora, Bolsonaro e Mourão” foi a palavra de ordem do Dia Na-
cional de Luta, 19M 
A Adufes participou das atividades nacionais do Andes e realizou, localmente, a Plenária em 
Defesa da Educação, Saúde e Serviços Públicos, junto do Sintufes e DCE. 
https://wp.adufes.org.br/2021/05/20/vacina-pao-saude-educacao-fora-bolsonaro-e-mourao-foi-a-
palavra-de-ordem-do-dia-nacional-de-luta-19m/  

 
 

10. 29M: Dia Nacional de Mobilização pelo Fora Bolsonaro e Mourão 

#29M: milhares saem às ruas da capital capixaba contra Bolsonaro e Mourão. 
https://wp.adufes.org.br/2021/06/01/29m-milhares-saem-as-ruas-da-capital-capixaba-contra-
bolsonaro-e-mourao/  
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APFESJF 

Informe prestado por: Diretoria da Seção Sindical  
 

MAIO 
 
14/05 
Consu caminha em direção às volta das aulas presenciais, mesmo durante a pior fase da pan-
demia 
O Conselho Universitário, Consu, da UFJF aprovou, em reunião realizada no dia 14 de maio, sexta-
feira, a minuta do calendário suplementar sobre a volta presencial às aulas na UFJF.  
 
17/05 
PJF inicia, nesta segunda-feira, o pré-cadastro para vacinação de profissionais da educação 
em Juiz de Fora 
A Prefeitura de Juiz de Fora iniciou em 17 de maio o pré-cadastro para a vacinação, contra a Covid-
19, de Profissionais da educação da ativa, o que inclui docentes da UFJF e do IF Sudeste MG, dos 
campi situados na cidade, profissionais que atuam em creches e escolas públicas e privadas de ensi-
no básico, médio, técnico e superior. 
 
18/05 
Dia 19 de maio é dia de paralisação 
A APES se uniu às entidades de defesa da educação e dos trabalhadores para uma série de ações no 
dia 19 de maio, Dia Nacional de Luta e Resistência em Defesa da Educação. Seguindo decisão a-
provada em assembleia, professores e professoras da UFJF e do IF Sudeste MG paralisam suas ati-
vidades neste dia em defesa da educação e da vida. Dentro do esforço de mobilização, foram con-
tratados carros de som, com áudio chamando a atenção da população para os ataques à educação, os 
cortes de verbas, as privatizações, a pressão pela volta presencial às aulas, mesmo sem vacinação, e 
para a luta em defesa dos serviços públicos, contra a Reforma Administrativa. Chamadas de rádio 
também foram colocadas nas rádios da cidade, com o mesmo intuito. No dia 19, um banner foi co-
locado na porta do IF Sudeste MG, onde também se realizou uma conversa com a população. No 
mesmo dia, a conversa seguiu em frente ao Cine Theatro Central, com projeção de vídeo referente 
ao Dia de Luta. Faixas foram colocadas nos pórticos da UFJF, além da participação ativa em redes 
sociais. 
 
19/05 
Entidades realizam ação no IF Sudeste MG no 19M 
Representantes da APES e do Sinasefe estiveram no IF Sudeste MG, campus Juiz de Fora, na ma-
nhã do dia 19 de maio, como parte das ações do 19M. Um banner produzido pelas duas entidades 
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em conjunto com o Sintufejuf foi instalado na fachada do instituto. Os diretores da APES Miguel de 
Faria e Leonardo Andrada, e o diretor do Sinasefe Wildson Justiniano, falaram à população. 
 
 
Entidades publicam nota conjunta em defesa da Educação Pública 
A APES, unida às entidades Sintufejuf, SindUte/JF, Sinpro JF, CSP-Conlutas , Frente em Defesa da 
Educação, 8M Juiz de Fora, Frente Brasil Popular/JF, PCB, PSTU, PT, PSOL, Mandato da Verea-
dora Cida Oliveira, Mandato da Vereadora Laiz Perrut, Mandato da Vereadora Tallia Sobral, Man-
dato do Deputado Estadual Betão, publicam nota conjunta na Tribuna de Minas, neste dia 19 de 
maio, em defesa da educação, pela vacinação, marcando o Dia Nacional em Defesa da Educação 
Pública. Confira a nota aqui. 
 
 
APES realizou ato, na parte da tarde, em frente ao Cine Theatro Central 
Na tarde do dia 19 de maio, Dia Nacional de Luta e Resistência em Defesa da Educação, a Apes  
organizou, um ato de conversa com a população de Juiz de Fora, com uma projeção de vídeo em 
frente ao Cine Theatro Central. A atividade contou também com o apoio de entidades de defesa da 
educação. O vídeo expôs as pautas em defesa da vacinação de todos e todas, contra a reforma admi-
nistrativa, contra a Portaria 983, em defesa dos serviços públicos, contra os cortes no orçamento da 
educação, contra a Pec 32 que destrói o Estado e contra o PL 5595, que quer obrigar a volta às aulas 
presenciais em meio a pandemia. 
 
 
Presidente da APES abre reunião do Fórum de Supervisão de Estágio da Faculdade de Servi-
ço Social da UFJF 
O professor Augusto Cerqueira, presidente da APES, fez uma fala de abertura no Fórum de Super-
visão de Estágio da Faculdade de Serviço Social da UFJF, no dia 19 de maio. A participação abriu o 
evento, que foi uma atividade de paralisação do Dia Nacional de Resistência e Defesa da Educação, 
do 19M. 
 
 
21/05 
Cortes no orçamento podem fechar instituições federais de ensino 
Instituições federais de ensino têm denunciado a grave situação orçamentária imposta pelo governo 
Bolsonaro, que ameaça parar completamente o funcionamento de todos os serviços prestados por 
universidades e institutos. Mesmo com o importante trabalho prestado por essas instituições durante 
a pandemia, disponibilizando pesquisas, laboratórios, hospitais universitários e seu corpo docente, 
técnico estudantil no combate à Covid-19 e proteção da população, o cenário atual imposto pela 
falta de verbas pode fazer essas instituições fecharem as portas no segundo semestre deste ano. A 
APES conversou com o vice-presidente da Andifes e reitor da UFJF, professor Marcus David e 
também com o pró-reitor de administração do IF Sudeste MG, Isaac Euzébio de Faria, sobre o tema. 
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21/05 
FOSEFE realiza ações contra a Reforma Administrativa 
 
O FOSEFE, Fórum das Entidades do Serviço Público Federal de Juiz de Fora e Região, tem reali-
zado inúmeras ações com o intuito de promover o diálogo com a base e com a população em geral, 
apontando os ataques ao serviço público, contidos na PEC 32, a reforma administrativa.  
Fazem parte dessa campanha as publicações semanais no jornal Tribuna de Minas, que tiveram iní-
cio em 10 de maio e que até o presente momento totalizam quatro publieditoriais, confira: Reforma 
administrativa: impactos negativos para a população; PEC 32/2020: reforma pode agravar crise, diz 
FOSEFE; Fosefe: Não à reforma administrativa; Os prejuízos da privatização dos serviços públicos. 
O Fórum também participou de uma Audiência Pública, proposta pela vereadora Talia Sobral 
(PSOL), na Câmara Municipal de Juiz de Fora, realizada no dia 25 de maio, que tratou sobre os 
possíveis impactos da reforma administrativa (PEC 32) em Juiz de Fora, caso seja aprovada. Confi-
ra a plenária aqui.  
Outro ponto importante da campanha é a divulgação de vídeos que evidenciam os riscos e as conse-
quências do que é proposto pela PEC 32, demonstrando que esta afetará não só o serviço público, 
mas também todos os cidadãos e cidadãs que se utilizam dele diariamente. Confira em: Diga não à 
Reforma Administrativa! Uma campanha do Fórum das Entidades do Serviço Público Federal de 
Juiz de Fora e Região e em Campanha do FOSEFE JF e Região contra a Reforma Administrativa - 
vídeo 2. 
 
 
21/05 
APES convida para debate realizado pela Frente em Defesa da Educação Pública de JF 
A Frente em Defesa da Educação Pública de Juiz de Fora, coletivo formado por docentes, especia-
listas em educação e saúde pública e representações sindicais, realizou no dia 24 de maio um encon-
tro virtual com a professora e pesquisadora Dra. Débora Goulart sobre “Os impactos do retorno das 
aulas presenciais no estado de São Paulo”. 
 
 
21/05 
Participe do Questionário Online Em Defesa da Vida: Luta e Resistência em Defesa da Edu-
cação Pública 
Como parte das ações de mobilização da jornada de lutas, a APES convidou a todos e todas docen-
tes a acessarem um questionário informativo sobre uma série de ataques à educação como os cortes 
orçamentários, o PL5595, a PEC32, o ataque à vida, entre outros. O questionário tem como princi-
pal finalidade conscientizar e ampliar o diálogo com professores e professoras da UFJF e IF Sudeste 
MG. 
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26/05 
Assembleia aprova participação no Ato Fora Bolsonaro do dia 29 de maio 
Professores e professoras da UFJF e do IF Sudeste MG, reunidos em assembleia no final da tarde de 
terça-feira, dia 25 de maio, aprovaram a participação docente no Ato Fora Bolsonaro, marcado para 
às 10h30 de sábado, dia 29 de maio, com concentração no Parque Halfeld. “O debate foi importante 
e é preciso frisar que a decisão ressalta a necessidade de realizar a manifestação com segurança, 
máscara, álcool em gel e o máximo possível de distanciamento. A conjuntura nos traz o imenso 
desafio de dar continuidade e intensificar as ações de luta”, disse Augusto Cerqueira da Direção da 
APES. 
 
29/05 
Dia 29 é dia de luta na rua! 
A Apes esteve presente no Ato Fora Bolsonaro, do dia 29 de maio que se realizou em todo o país 
em unidade com diversas entidades sindicais e movimentos sociais. O ato denunciou a péssima ges-
tão da pandemia pelo governo federal, um crime que deixa a população sem comida, sem vacina, 
sem emprego, sem auxílio emergencial digno. Apesar de ter sido presencial, o ato ocorreu sob os 
protocolos sanitários para evitar contágio e propagação do coronavírus, em respeito à vida, à ciência 
e às famílias de quase meio milhão de pessoas que morreram de Covid-19 e em consequência do 
negacionismo e incompetência do governo federal. 
 
JUNHO 
 
02/06 
Emancipação do Campus Avançado da UFJF em Governador Valadares deverá ser debatida 
pela comunidade do campus 
 
Atendendo às reivindicações das entidades representativas de Docentes, Estudantes e Técnicos-
Administrativos, o professor Ângelo Márcio Leite Denadai, diretor geral do campus Governador 
Valadares, se comprometeu no dia 2 de junho em colocar a questão da emancipação frente à UFJF 
para debate com a comunidade universitária. 
A afirmação se deu em reunião que teve a presença de membros do Sintufejuf, DCE e APES, con-
tando com a professora Nayara Medrado e Augusto Cerqueira como representantes docentes. 
Segundo o Diretor, o tema poderá ser apreciado na próxima reunião do Conselho Gestor de GV, 
que poderá reativar a comissão que deverá planejar a metodologia do debate sobre o tema na UFJF. 
Ângelo informou que existe um movimento de políticos da cidade para a emancipação e que parti-
cipou no MEC de uma reunião com esse tema, na qual ele se limitou a informar sobre as principais 
questões que afetam o campus de GV.  
O diretor se comprometeu ainda em manter a transparência sobre a questão, dando sempre todos os 
informes. 
A reunião teve também como pauta o trabalho remoto, os cortes orçamentários e a possibilidade de 
volta às aulas práticas presenciais no campus. 
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O diretor apresentou detalhadamente a situação dos imóveis próprios e dos contratos de aluguéis, 
demonstrando preocupação, em especial, com a situação do Rancho Miura IV, terreno em que fo-
ram iniciadas obras para construção do campus em 2014 e que se encontra praticamente abandona-
do; e com o antigo prédio da FAGV, que também se encontra com obras paralisadas. Adicional-
mente, relatou que o espaço em que as obras avançaram (Santa Rita) deverá enfrentar dificuldades 
no momento da entrega, prevista para outubro, já que não há trabalhadores e trabalhadoras disponí-
veis hoje para execução dos serviços mais básicos. Os contratos de aluguéis também preocupam, 
pois devido à renegociação dos contratos, por conta da pandemia, alguns deles encontram-se parali-
sados.  
Quanto à situação da volta de aulas presenciais, o diretor indicou que os diferentes cursos de GV 
têm condições bastante heterogêneas e que mais detalhes poderiam ser obtidos com os coordenado-
res dos cursos e com os diretores dos institutos.  
 
07/06 
Consu da UFJF aprova atividades presenciais em cursos da área de saúde 
O Conselho Superior da UFJF aprovou no dia 2 de junho, a minuta que organiza e estabelece os 
parâmetros e marca uma data para o retorno às atividades presenciais de determinados cursos da 
área de saúde. Os cursos foram assim considerados pela reitoria e por uma maioria presente na reu-
nião, por estarem com suas atividades completamente paralisadas na pandemia, e por dependerem 
de atividades práticas não adaptáveis a modalidade de ensino remoto.  Após um longo debate reali-
zado em 3 reuniões, e após mudanças no documento apresentadas majoritariamente pelo Sintufejuf, 
foi autorizado o início do semestre suplementar em julho para os cursos de medicina, enfermagem e 
odontologia, após todas as etapas de adequação previstas no planejamento, como adequações de 
infraestrutura, aquisição de EPIs, mapeamento de autodeclaração e de vacinação de servidores, en-
tre outras. 
 
APES participa de audiências com reitoria da UFJF 
A APES participou de duas reuniões com a administração superior da UFJF no dia 9 de junho. 
A primeira reunião foi solicitada pela APES e Sintufejuf, que solicitaram à reitoria da UFJF que 
acompanhe a questão da vacinação em Governador Valadares e estreite a comunicação com a co-
munidade acadêmica do campus, diante de uma série de desencontros de informações sobre a pers-
pectiva de vacinação deste público. As entidades enfatizaram que a vacinação se coloca em primei-
ro plano, num momento em que a UFJF começa a deliberar pelo retorno das aulas presenciais nas 
instituições. 
A segunda reunião foi solicitada pela APES para tratar sobre descontos que foram realizados no 
contracheque de docentes, descontos estes que foram realizados sobre rubricas relativas a ganhos 
judiciais. De acordo com a reitoria, a questão foi administrativa. Grande parte desses docentes já 
terão a rubrica restituída na próxima folha de pagamento e receberão os valores retroativos. a APES 
solicitou o envio à entidade da lista de docentes afetados/as pela questão, para acompanhar o caso. 
Solicitou também que a administração superior comunique a situação aos professores e professoras 
nesta situação, para que possam se planejar. 
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A APES também apresentou à reitoria a necessidade de retomar e priorizar o diálogo com a admi-
nistração da UFJF sobre o Artigo 192.  
 
Juiz de Fora inicia hoje vacinação de trabalhadores e trabalhadoras da educação 
Começa hoje, 10 de junho, a vacinação de trabalhadoras e trabalhadores em educação em Juiz de 
Fora, das redes pública e privada. A primeira etapa de imunização irá contemplar profissionais da 
educação infantil na ativa, como professores, secretários escolares, diretores e rede de apoio, como 
trabalhadores da cantina, limpeza e segurança. Nesta quinta a vacinação será para as idades de 55 a 
59 anos, e na sexta-feita para 50 a 54 anos.  
É importante ressaltar que a vacinação ocorrerá somente para profissionais que realizaram o pré-
cadastro no site da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora e que atuam em instituições do município, 
mesmo não sendo residentes na cidade. Trabalhadores da educação que atuam em outra cidade não 
têm direito à vacinação.  
Governador Valadares 
Em Governador Valadares, foi iniciado ontem, 9 de junho, o agendamento para vacinação de traba-
lhadores da educação do ensino fundamental.  
 
 
10/06 
Docentes aprovam participação da APES em 19J e elegem delegação do Conad 
Em assembleia realizada no dia 10 de junho, professores e professoras da UFJF e do IF Sudeste MG 
aprovaram a participação da Apes no ato que será realizado no dia 19 de junho na cidade e em todo 
o país. Aprovaram ainda a formação de uma comissão de mobilização para organizar a participação 
da Apes. Em Juiz de Fora, o ato será às 10h, no Parque Halfeld. A exemplo do 29 de maio, o ato 
ocorrerá sob os protocolos sanitários para evitar contágio e propagação do coronavírus, em respeito 
à vida, à ciência e às famílias de quase meio milhão de pessoas que morreram de Covid-19 e em 
consequência do negacionismo e incompetência do governo federal. Use máscara, mantenha o dis-
tanciamento e leve álcool em gel.  
Na assembleia, docentes também debateram sobre a importância e o papel da Apes na comissão que 
irá propor uma metodologia de debate com a comunidade sobre uma possível emancipação do cam-
pus avançado da UFJF em Governador Valadares.  
Foi eleita também a delegação da Apes que participará do 12 Conad extraordinário.  
 

SESUNIPAMPA 

Informe prestado por: Diretoria da Seção Sindical  
A nova gestão da SESUNIPAMPA, eleita para dirigir a seção no período 2021-2023, tomou posse 

oficialmente em assembleia ocorrida no último dia 05 de maio. 

Marcamos o dia de lutas de 19 de maio com a realização de ato virtual, que contou com intervenção 

política da professora Maria Regina de Avila Moreira (secretária-geral do ANDES-SN), além de 
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companheiras e companheiros da Secretaria Regional-RS e representantes das categorias de 

técnicos/as e discentes da universidade, bem como atividades artístico-culturais. 

Assim como outras IFES, a Unipampa está enfrentando limitações devido aos cortes do orçamento. 

Especialmente a assistência estudantil está precarizada, não havendo previsão de edital de apoio a 

ingressantes, estando o semestre 2021/1 prestes a começar. Temos cobrado a reitoria da instituição 

sobre uma posição mais veemente contra os cortes e ações concretas que garantam a assistência, 

mas é uma gestão dirigente alinhada ao discurso e a práticas privatistas, sendo mesmo alguns 

quadros entre os/as gestores/as explicitamente bolsonaristas. 

Mesmo estando em recesso letivo, procuramos mobilizar para o ato “Fora Bolsonaro” de 29 de 

maio, havendo intervenção dos/as sindicalizados/as em cidades do interior do estado, sedes de 

campi da universidade. Igualmente, pretendemos manter a mesma mobilização para o ato do 

próximo dia 19 de junho. 

 

 

ADUNEMAT 

Informe prestado por: Domingos Sávio da Cunha Garcia - Presidente da ADUNEMAT 
ADUNEMAT entregou e está negociando pautas específicas de reivindicações com o governo do 
Estado de Mato Grosso e com a reitoria da UNEMAT, relativas ao ano de 2021, com data base em 
01 de maio. 

O preâmbulo comum a essas pautas específicas é o seguinte: 

“PREPARAR A UNEMAT PARA A VOLTA ÀS AULAS PRESENCIAIS 

A ADUNEMAT acompanhou a discussão realizada na seção do CONEPE entre os dias 29 e 30 de 
março passado, quando foi decidido a retomada da oferta das matrizes curriculares dos cursos em 
sua totalidade, através do ensino remoto. Essa discussão se realizou em pleno crescimento do núme-
ro de infectados e mortos pela epidemia da Covid-19 no Brasil, ao mesmo tempo em que a vacina-
ção contra a doença avança lentamente no país, e ainda mais lenta em Mato Groso.  

Ao optar pela manutenção do calendário acadêmico decidido pela sessão do CONEPE de dezembro 
de 2020, contido na Resolução CONEPE 053/2020, a UNEMAT adota o ensino remoto como uma 
modalidade que tende a se prolongar indefinidamente, ao mesmo tempo que não adota as medidas 
necessárias para preparar a universidade para o retorno às aulas presenciais quando as condições 
sanitárias permitirem. É sobre isso que a ADUNEMAT quer se posicionar neste documento e rei-
vindicar medidas que julga serem imediatas.  

A ADUNEMAT defende as aulas presenciais como modalidade fundamental para permitir a quali-
dade no ensino-aprendizagem, o acesso pleno dos alunos ao conteúdo dos cursos, o desenvolvimen-
to da interação social necessária para a construção da cidadania e a compreensão do funcionamento 
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da sociedade atual, tão marcada por desigualdades, conflitos e interesses diversos, que se tornaram 
particularmente evidentes com a pandemia da Covid-19.  

Não somos responsáveis pelas políticas de cortes de recursos efetuados pelos governos nos últimos 
anos. É o resultado da brutal crise do capitalismo, que vem de antes da Pandemia e arrasta a huma-
nidade para a barbárie, projetando mais sofrimentos se os trabalhadores e trabalhadoras, com suas 
organizações, não abrirem uma saída para barrar os ataques aos direitos e conquistas, produto da 
luta da classe e que vem sendo destruídos aceleradamente em todo o mundo. No Brasil, após o gol-
pe de Estado de 2016, os governos Temer e Bolsonaro são os responsáveis por essa política, com a 
Reforma Trabalhista, a Reforma da Previdência e a Lei do Teto de Gastos (EC 95/2016), no que foi 
seguido em Mato Grosso pelo governo Mauro Mendes. O governo Mauro Mendes passou a boiada 
da Reforma da Previdência, obrigando inclusive os aposentados e pensionistas a pagarem 14 por 
cento da previdência. Agora mesmo, em plena Pandemia, e após aprovar a Emenda 189 (PEC E-
mergencial), o governo Bolsonaro quer aprovar a Reforma Administrativa (PEC 32/2020), que vai 
resultar na destruição dos serviços públicos tal como conhecemos hoje, dificultando ainda mais o 
acesso de amplos setores da população, notadamente os mais pobres, aos serviços essenciais de 
saúde, educação, assistência e segurança.  

Sabemos que os recursos que faltam para atender os milhões de desempregados e desamparados 
socialmente com um auxílio que os livre da fome e da miséria extrema, que faltam para ampliar o 
atendimento do SUS à população atingida pela Pandemia, que faltam para socorrer o pequeno co-
mércio, a agricultura familiar e a pequena indústria que não tem como sobreviver com as paraliza-
ções de suas atividades, esses recursos vão engordar os lucros dos bancos e dos milionários ao redor 
do mundo, como é o caso dos barões do agronegócio aqui de Mato Grosso. Para essa gente a Pan-
demia é um negócio altamente lucrativo. Essa política deixa um rastro de destruição econômica e 
social, de sofrimento e dor que marcará a atual geração. As consequências desses cortes na Saúde e 
na Educação são amplamente conhecidas.  

A própria UNEMAT sentiu dolorosamente a perda de vários integrantes de sua comunidade acadê-
mica, com suas vidas ceifadas pela Covid19, inclusive do ex-reitor, professor Adriano Silva. 

Queremos deixar claro: não somos irresponsáveis, não queremos morrer pela Covid19, mas também 
não queremos a naturalização do ensino remoto, que é de baixa qualidade, excludente, que bloqueia 
as relações sociais entre professores e alunos, entre os próprios alunos e entre a Universidade e as 
famílias dos alunos, tão importantes na formação acadêmica, no acesso ao conhecimento e à cultu-
ra, e na formação da consciência democrática de respeito e de convivência em sociedade. 

Somos contra a naturalização do ensino remoto e exigimos do governo do Estado e da reitoria 
as condições para que tenhamos a volta às aulas presenciais na UNEMAT assim que as condi-
ções sanitárias resultantes da Pandemia permitirem. 

A ADUNEMAT reivindica o estabelecimento com urgência de um plano de volta às aulas presenci-
as na UNEMAT, que reúna as condições estabelecidas pela Comissão da universidade encarregada 
de acompanhar a pandemia e que deve se desdobrar em comissões locais, por campus e por unida-
de.  
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Essa urgência fica mais evidente na medida que o atrasado e tão esperado plano de vacinação naci-
onal se desenvolve, devendo alcançar os docentes e técnicos administrativos, além de parte dos es-
tudantes, por volta do mês de julho. No entanto, o estabelecimento de protocolos a serem seguidos 
no período seguinte, as adequações na estrutura física, a compra de equipamentos de proteção indi-
vidual, a preparação de material educativo e orientativo, além do treinamento dos técnicos adminis-
trativos, docentes e lideranças estudantis, entre outros procedimentos, ainda não começaram.  

Dito de outra forma, a UNEMAT de hoje está praticamente do jeito que estava há um ano, quando 
do início da Pandemia. E está claro para todos, porque assim nos explicam as autoridades sanitárias 
e os docentes da UNEMAT que estão envolvidos com o trabalho e com o acompanhamento da evo-
lução da Pandemia, que não haverá uma volta à situação anterior após a vacinação. A circulação do 
vírus em suas diferentes variantes, antigas e novas, vai continuar e devemos estar preparados para o 
“novo normal”, que exigirá um esforço coletivo, mas cuja obrigação de fornecer as condições mate-
riais e de infraestrutura para isso é do governo do Estado e da reitoria da UNEMAT.  

Dessa forma, a ADUNEMAT reivindica do governo do Estado de Mato Grosso e da reitoria da 
UNEMAT o encaminhamento imediato de ações relacionadas à preparação da volta às aulas pre-
senciais quando as condições sanitárias permitirem. 

Como orienta a Nota Técnica nº 4, de 15 de fevereiro de 2021, elaborada pelo Escritório Regional 
de Saúde de Cáceres e pela Universidade do Estado de Mato Grosso,  

 É necessário que tomadores de decisão (gestores, comitês de enfrentamento à COVID-
19, diretores de escolas e pais) organizem o retorno às aulas com segurança para todos 
os envolvidos, principalmente considerando o elementar: 

 Estrutura física das escolas apropriada para garantir o distanciamento social necessá-
rio e as medidas de biossegurança para PREVENIR casos e CONTER surtos que por-
ventura ocorrerem; 

 Plano/protocolo de retorno às aulas amplamente debatido e validado pela comunidade 
escolar, bem como medidas fiscalizatórias que garantam a boa execução dessas nor-
mas, oportunizando à comunidade escolar esclarecimentos e diretrizes do que fazer em 
cada situação prevista no plano/protocolo de retorno;  

Treinamento e qualificação de todos da comunidade escolar após a elaboração do pro-
tocolo. 

Portanto a UNEMAT deve seguir um conjunto de parâmetros, procedimentos e ações que permitam 
reunir as condições para o retorno às aulas presenciais de forma segura assim que as condições sani-
tárias permitirem. Alguns desses parâmetros, procedimentos e ações estão presentes na Nota 
Técnica nº 04 a que fizemos referência, além de outros, de ordem geral, que apontamos em seguida 
como reivindicações dirigidas ao governo do Estado e à reitoria da UNEMAT.” 

 

Os pontos específicos da pauta são os seguintes: 



 

36 

 

Pauta de reivindicações apresentada pela Associação dos Docentes da UNEMAT - ADUNEMAT 
ao governo do Estado de Mato Grosso, relativa ao ano de 2021, com data base em 1º de Maio, 
aprovada na Assembleia Geral dos docentes da UNEMAT, realizada em 26 de abril de 2021. 

Pauta de reivindicações, necessárias para reunir as condições para o retorno às aulas presen-
cias na UNEMAT:  

 1. Vacinação pelo SUS, segundo o PNI, dos/das integrantes da comunidade acadêmica da 

UNEMAT; 

 2. Recursos necessários para a adequação dos espaços físicos da UNEMAT, realização de 

testagem e rastreamento, fornecimento de equipamentos, materiais e produtos de prote-

ção a integrantes da comunidade acadêmica, bem como para eventual contratação de 

pessoal necessário para garantir o funcionamento dos campi da universidade em 

condições sanitárias exigidas pela pandemia da Covid19;  

Demais pontos da pauta de reivindicações ao governo do Estado de Mato Grosso. 

 

 2. Adequação do orçamento da UNEMAT aos 2,5% da Receita Corrente Líquida 

(RCL) do Estado, conforme preconizado pela EC 66/2013, cuja legalidade foi questio-

nada pelo Estado de Mato Grosso no STF, mas foi garantido pelos representantes do go-

verno do Estado que os seus valores nominais ano a ano não sofreriam redução, continu-

ando a corresponder a 2,5% da RCL;  

 

 3. Realização de Concurso Público para docente, para as vagas existentes nos diferen-

tes campi da UNEMAT, conforme a LC 320/2008. É urgente superar a atual situação 

de crescente número de docentes substitutos na instituição, criando insegurança, instabi-

lidade acadêmica e alta rotatividade, com poucas condições para que liguem o ensino à 

pesquisa e à extensão, atividades que são difíceis de serem desenvolvidas pelos docentes 

substitutos, mas que são essenciais em uma universidade. É urgente superar a situação 

atual, com o decréscimo no número de docentes concursados no quadro geral da UNE-

MAT, provocado por aposentadorias, desligamentos ou falecimentos, situação que se 

torna gravíssima em alguns cursos, que possuem poucos ou mesmo nenhum docente 

concursado em seus quadros.   
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 4.  Cumprimento da Lei 8278/2004, de 30 de dezembro de 2004, e da Lei 10.572, de 04 

de agosto de 2017, com implantação na folha de pagamento dos/as Docentes da 

UNEMAT da Revisão Geral Anual – RGA: diferença de 2017, 2018 (suspensa pelo 

TCE) e 2019 (suspensa pelo governo), conforme tabela abaixo:  

Mês Recomposição (%) Acum (%) Referência 

2018 Outubro 2,00 - RGA 2,00 Lei 10572-
Acordo RGA 
2018 (1 de 2) 

2018 Outubro 1,00 - Perdas 3,00 Lei 10572 - Per-
das parcelamen-
to da RGA de 
2017 

2018 Dezembro 2,19 - RGA 5,19 Lei 10572 - A-
cordo RGA 2018 
(2 de 2) 

2019 Maio 3,43 - RGA 8,62 Lei 8278/2004. 
Índice RGA pa-
go ao Judiciário 
MT 

2019 
 
 

Outubro  
 
 

1,00 – Perdas 
 
 

9,62 
 

Lei 10572 - Per-
das com parce-
lamento da RGA 
de 2018 

2020 Maio 4,48 - Perdas 14,1 Lei 8278/2004 

2021 Maio 5,45 - Perdas 21,14 Lei 8278/2004 

 
 

 

 

 5 – Investimento na infraestrutura da UNEMAT de forma a permitir efetivas condições 

para o desenvolvimento do trabalho de docentes, estudantes e profissionais técnicos admi-
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nistrativos, superando a precariedade presente em diferentes campi da universidade. Com is-

so, almeja-se que a capacidade de produção de conhecimento e de criação de seu corpo do-

cente tenha condições de ser plenamente utilizado, com melhores resultados, tanto para o 

ensino, a pesquisa e a extensão, como para a formulação de propostas que contribuam para o 

desenvolvimento do Estado de Mato Grosso. 

 

Para discutir esta Pauta de Reivindicações, solicitamos ao Sr. Governador do Estado de Mato Gros-

so, Mauro Mendes, a realização de reunião com urgência. 

Cáceres, 29 de abril de 2021 

 

SINDUECE 
Informes da Gestão é na Luta que a gente se encontra (2021/2023) – maio e junho de 2021  
 

REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO POLÍTICO PARTICIPATIVO 
A Diretoria da SINDUECE realizou, em três etapas, o Planejamento Político Participativo da gestão 
(2021/2023). A primeira etapa aconteceu com uma reunião ampliada com o Conselho de represen-
tantes da entidade; a segunda com a realização de um debate sobre análise de conjuntura nacional e 
estadual, com a participação da profa. Eblin Farage/ UFF, prof. Alexandre Costa – UECE e Profa. 
Sâmbara Paula – UECE/ VPR NE1 ANDES. Na última fase do planejamento, a Diretoria apresen-
tou os dados de pesquisa sobre percepção da categoria docente sobre lutas prioritárias. A comissão 
de sistematização do planejamento está em fase de elaboração do relatório final do planejamento 
para apresentação na próxima assembleia docente, marcada para o dia 23/06/2021.,  
-Nova direção iniciou processo no último dia 4 e mobiliza docentes para participar da construção 
coletiva da agenda de lutas da SINDUECE https://www.sinduece.com/blog/diretoria-convida-para-
segunda-etapa-do-planejamento-politico-participativo  
 

 
ATIVIDADES DA SEMANA DE LUTAS DOS SETORES DAS IEES/IMES 

Com deliberação por meio de Assembleia Docente, a SINDUECE deliberou por adesão ao movi-
mento nacional paredista: Dia Nacional de Luta, com a inclusão de pauta locais nas ações de 
Paralisação. Ainda em maio, e articuladas à semana de lutas das IEES/IMES, realizamos ações sim-
bólicas na UECE, participação em lives e construção de faixaços e de um Sarau Político e Cultural. 
No dia 29/05, a SINDUECE voltou às ruas, por meio de participação na carreata e no ato de rua 
por: ‘vacina, pão, saúde e educação – Fora Bolsonaro/Mourão’ 
-Docentes da UECE paralisam nesta quarta (19) e endossam o Dia Nacional de Luta com pautas 
nacionais e locais - Paralisação foi aprovada durante assembleia de docentes da UECE realizada na 
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última quinta (13)https://www.sinduece.com/blog/docentes-da-uece-paralisam-nesta-quarta-19-e-
endossam-o-dia-nacional-de  
-A Educação Precisa Resistir!  ATO SIMBÓLICO NA UECE: 
https://www.youtube.com/watch?v=yKHICyg6MTE;  
-Veja fotos do Dia Nacional de Luta (19 de maio) em Fortaleza: 
https://www.youtube.com/watch?v=WftNUmL2CiY 
 
A realização do faixaço aconteceu na quinta-feira, na passarela do Aeroporto Internacional Pinto 
Martins, em Fortaleza/CE e em seguida, participamos da live da Regional NE 1 do ANDES: A situ-
ação das Instituições Estaduais de Ensino Superior, com representantes da SINDUECE, SINDUE-
MA, ADCESP E SINDCENTEC. Mediação: Sâmbara Paula e Gisvaldo Oliveira, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=XlnmvNVEX60. Na sexta, 21/05, finalizamos a semana com a 
realização do SARAUIAL: a Educação Precisa Resistir! Sarau pela campanha salarial e contra a 
PEC 32 (https://www.youtube.com/watch?v=ZdoanMJGp_c)  

 
REUNIÕES COM REITORIA E INSTÂNCIAS COLEGIADAS DA UECE 

Ao longo dos últimos dois meses, a SINDUECE realizou e participou de diversas reuniões com a 
Administração Superior e de Conselhos Superiores da UECE para tratar de diversos assuntos de 
interesses da categoria docente, desde o tema da prorrogação de contratos de professores(as) com 
vínculos temporários; sobre a tramitação e publicação de processos de estágio probató-
rio/gratificação/ascensão; bem como, sobre a manutenção da resolução que prevê 3h x 1h nos 
PADs.  
-Em nova reunião, SINDUECE negocia com Reitoria prorrogação dos contratos temporários: 
https://bit.ly/3uarRPW  
-Reunião com Reitoria discute prorrogação de contratos e demora na avaliação dos processos de 
progressão: https://www.sinduece.com/blog/reuniao-com-reitoria-discute-prorrogacao-de-contratos-
e-demora-na-avaliacao  
-Participação na Reunião do CEPE da UECE: (https://www.youtube.com/watch?v=HXvsbK0iWFI)  

-CEPE delibera prorrogação de contratos temporários até agosto deste ano: 
https://www.sinduece.com/blog/cepe-delibera-prorrogacao-de-contratos-temporarios-ate-agosto-
deste-ano  

 

CAMPANHA DE SOLIDARIDADE: UECE ABRAÇA A SERRINHA (terceira etapa) 

A SINDUECE mantém sua campanha: SINDUECE Abraça a Serrinha, com meta de arrecadar 70 
cestas básicas para doação em junho, nossa campanha continua suas ações de solidariedade ativa 
com os moradores da Serrinha – AMORBASE, e incorporou demandas docentes de outras unida-
des, estendidas às regiões do estado do Ceará.  
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-SINDUECE e AMORBASE dão continuidade à campanha de solidariedade em prol dos moradores 
da Serrinha. "SINDUECE abraça a Serrinha" foi iniciada em 2020 e já distribuiu 120 cestas básicas 
https://www.sinduece.com/blog/sinduece-e-amorbase-dao-continuidade-a-campanha-de-
solidariedade-em-prol-dos  

 

ATIVIDADES DOS GRUPOS DE TRABALHAOS NA UECE (GTPFS, GTPE, GTPAUA; 
GTPCEGDS 

 
GRUPO DE TRABALHO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS – GTPE 

A SINDUECE realizou reuniões do Grupo de Trabalho de Políticas Educacionais durante o mês de 
maio e realizou as seguintes lives: 

 10/06/2021 - Ensino remoto e seus desdobramentos, com a participação da profa. Eblin 
Farage (UFF) e Sandra Gadelha (UECE), disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=bl8mqPt0ZOg; 

 

 02/06/2021 - Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a formação de professores, 
com o prof. Romilson Siqueira (PUC-GO) e profa. Márcia Melo (UECE), disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ke2LVXVXxjY;  

 

 13/05/2021 - Financiamento da educação pública, com Prof. Otaviano Helene (USP) e 
Profa. Patrícia Limaverde (UECE), Disponível: 
https://www.youtube.com/watch?v=0lKvbdwAU-s&t=334s  

 
 

GRUPO DE TRABALHO DE POLÍTICAS DE FORMAÇÃO SINDICAL – GTPFS 
O GPTFS da SINDUECE retomou com reuniões regulares desde abril de 2021 e tem realizado reu-
niões de formação internas, bem como, lives públicas no canal da SINDUECE, a exemplo do 
GTPE. Em 07/05/2021, realizou sua primeira live, com a Mesa debate: Conjuntura nacional, 
pandemia e os impactos na Educação, que contou com a participação do prof. José Meneleu 
(UECE) e a Profa. Sônia Lúcio (UFF), disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rZAzL-
qFqq8&t=2268s.  
A próxima live está agendada para acontecer dia 18/06, no canal da SINDUECE, com o tema Por 
que a classe trabalhadora volta às ruas? Com a participação da profa. Regina Ávila (UFSCA) e o 
prof. Fábio Queiroz (URCA), disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ff9Ua-bnG1Q  
 
 

GRUPO DE TRABALHO DE POLÍTICA AGRÁRIA, URBANA E AMBIENTAL – GTPAUA 
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Estamos organizando uma série de publicações de vídeos em nossas redes em denúncia ao Ecocídio 
do desgoverno Bolsonaro e pelo fora Salles! Confiram algumas:  
-Alexandre Araújo Costa em "Por que queremos #ForaSalles?": 
https://www.youtube.com/watch?v=1CDCaSzaqvg 

- Camila Dutra em "Por que queremos #ForaSalles?": 
https://www.youtube.com/watch?v=s8E2pbYl7UU 

- Ernandi Mendes em "Por que queremos #ForaSalles?" 
https://www.youtube.com/watch?v=ToTmYH5Y2K8  

 
 
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – NÃO À COAÇÃO DE PROFESSORAS/ES 
COM DECLARAÇÃO PARA VACINA DA COVID-19!  
A Educação do Ceará foi informada, de véspera e após inclusão dos(as) seus/suas trabalhadoras/es 
no grupo prioritário para receber a vacina da covid-19 a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará 
condicionou a exigência de assinar declaração para retorno presencial. “A SINDUECE, desde o 
primeiro momento, recebeu essa notícia com indignação, realizou reuniões com outras entidades 
sindicais da Educação, com sua assessoria jurídica, bem como, realizou ato simbólico no dia da 
vacina, orientando aos/às docentes a não assinar tal declaração. Impetramos e conquistamos o man-
dado de segurança na justiça para sustar os efeitos dessa coação/declaração, que foi reconhecida 
como “verdadeiro assédio moral coletivo contra toda uma classe profissional, bem como coação”, 
com multa imposta em caso e desobediência  “tutela de urgência”.  
 Vídeo da presidenta da SINDUECE após receber anúncio da exigência da declaração: 
https://www.youtube.com/watch?v=ATJvW6RAVWs   
Nota da SINDUECE: Vacina é direito! Não aceite coação, não assine declaração!: 
https://www.sinduece.com/blog/nota-da-sinduece-vacina-e-direito-nao-aceite-coacao-nao-assine-
declaracao  
SINDUECE impetra Mandado de Segurança Coletivo e realiza atos simbólicos: vacinação sem de-
claração!: https://www.sinduece.com/blog/sinduece-impetra-mandado-de-seguranca-coletivo-e-
realiza-atos-simbolicos 
Justiça acata mandado de segurança da SINDUECE e concede liminar que garante vacinação sem 
coação: https://www.sinduece.com/blog/justica-acata-mandado-de-seguranca-da-sinduece-e-
concede-liminar-que-garante  
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PARTICIPAÇÃO DA SINDUECE EM FÓRUNS LOCAIS  
FÓRUM PERMANENTE EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO 

Sendo umas das articulações mais recentes, a construção do Fórum Permanente em defesa do Servi-
ço Público, com construção da SINDUECE, tem priorizado a construção de campanhas midiáticas 
contra a Reforma Administrativa, desde a construção de lives, como divulgação de mídias em ter-
minais de ônibus, traseiras de vans etc. O Fórum tem páginas próprias no Facebook: 
https://www.facebook.com/fpservicopublico e Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCQwqPyoDcO6BuhDIGAJUy-g  
Virgínia Assunção sobre a Reforma Administrativa: 
https://www.youtube.com/watch?v=s2LlGLL6JNY  
SINDUECE integra campanha contra a Reforma Administrativa - A campanha contra a PEC 32 é 
organizada pelo Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público - Ceará, do qual a SINDUECE 
faz parte: https://www.sinduece.com/blog/sinduece-integra-campanha-contra-a-reforma-
administrativa  

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

MOCRÁTICAS 
Com a participação de diversos setores dos movimentos de esquerda, a SINDUECE tem participado 
organicamente das reuniões do Fórum Sindical e Popular, a fim de refletir coletivamente sobre a 
construção de espaço amplos, como as ações locais dos dias 19 e 29/05.  
 
FÓRUM UNIFICADO DAS ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

ESTADUAIS DO CEARÁ - FUASPEC 
 
A SINDUECE mantém relação política com o FUASEC há muitas gestões, principalmente, nas 
ações em prol da Campanha Salarial de Servidores Estaduais do Ceará, neste ano, estamos atuando 
conjuntamente para garantir a implementação da mesa de negociação permanente – MENP e as 
mesas setoriais de negociação e por reposição salarial.  
Desde o início do ano, participamos de ações simbólicas por meio de iniciativas do FUASPEC: 
‘SINDUECE integra caravana do FUASPEC na SEPLAG por reposição salarial’ 
https://www.sinduece.com/blog/reposicao01  
Em junho, a SINDUECE participou de ato na SEPLAG pela reposição salarial na terça (8/06): 
https://www.sinduece.com/blog/sinduece-participa-de-ato-na-seplag-pela-reposicao-salarial-na-
terca-8 , com representação da Secretária Geral de nossa atual gestão (2021/2023), profa. Sandra 
Gadelha; vejam uma parte de sua intervenção: https://www.youtube.com/watch?v=TASp0uzKl-I . 
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ANEXO III 
 

LISTAS DE VOTAÇÃO NA REUNIÃO CONJUNTA DOS SETORES DAS IFES E 
IEES/IMES  

Em 15/06/2021, conforme no chat da sala virtual do Zoom/Andes-SN. 
TR9 COMO UM TODO 

Data/hora Nome Completo SSind VOTO 

15/06/2021 10:24 Reinalda Oliveira ADUFS/BA Favorável 

15/06/2021 10:25 Evaldo Gomes   
SINDUNIFES-
SPA 

Favorável 

15/06/2021 10:24 José Roberto   ADUFMS Favorável 

15/06/2021 10:24 Marcia Melo   SINDUECE Favorável 

15/06/2021 10:24 Carlúcia ADUEMG Favorável 

15/06/2021 10:24 Mauriene Freitas 
ADUEPB Favorável 

15/06/2021 10:25 Luciana Palharini ADUFABC Favorável 

15/06/2021 10:24 Edson Pereira Cardoso   ADUFES Favorável 

15/06/2021 10:24 Adriane lima - UFPA- GAFA-CEAAL   
ADUFPA Favorável 

15/06/2021 10:24 Celeste Pereira ADUFPEL Favorável 

15/06/2021 10:24 Alexandre Medeiros   ADUFPI Favorável 

15/06/2021 10:24 Silma do Carmo Nunes 
ADUFU Sim  

15/06/2021 10:24 Jacques de Novion 
ADUNB Favorável 

15/06/2021 10:24 Domingos Sávio da Cunha Garcia   ADUNEMAT Favorável 

15/06/2021 10:24 sabrina grassiolli   ADUNIOESTE Favorável 

15/06/2021 10:24 Lúcia Valadares   ADUR-RJ Favorável 



 

44 

 

15/06/2021 10:24 Alexandre 
ADUSB Favorável 

15/06/2021 10:24 Arturo Samana 
ADUSC Favorável 

15/06/2021 10:24 César Minto 
ADUSP Favorável 

15/06/2021 10:24 Antonio Dalmolin 
ANDES/UFRGS Favorável 

15/06/2021 10:24 Augusto Cerqueira 
APESJF Favorável 

15/06/2021 10:24 Marcia Umpierre - 
APROFURG Favorável 

15/06/2021 10:23 Paulinho-Dlelegado 
APUFPR Favorável 

15/06/2021 10:24 Arlen Beltrão   
APUR Favorável 

15/06/2021 10:24 Leonardo Botega   
SEDUFSM Favorável 

15/06/2021 10:24 João Batista de Jesus Felix 
SESDUFT Favorável 

15/06/2021 10:24 Rafael da Costa Campos 
SESUNIPAMPA Favorável 

15/06/2021 10:24 Adelson 
SINDCEFET-MG Favorável 

15/06/2021 10:24 Claudio Fernández 
SINDOIF Favorável 

15/06/2021 10:24 Sueli 
SINDUEPA Favorável 

15/06/2021 10:24 Lucas Castro 
SINDUFAPE Favorável 

15/06/2021 10:24 katya 
SINDUTF-PR Favorável 
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LISTAS DE VOTAÇÃO NA REUNIÃO CONJUNTA DOS SETORES DAS IFES E 
IEES/IMES  

Em 15/06/2021, conforme formulário eletrônico disponibilizado no chat da sala virtual do 
 Zoom/Andes-SN. 

TR10 COMO UM TODO 

Data/hora Nome Completo SSind VOTO 

15/06/2021 10:50 Adelson Fernandes Moreira SINDCEFET-MG Favorável 

15/06/2021 10:50 Adriane Raquel Santana de Lima ADUFPA Favorável 

15/06/2021 10:50 Alexandre José Medeiros do Nascimento ADUFPI Favorável 

15/06/2021 10:49 Arturo Samana ADUSC Favorável 

15/06/2021 10:49 Augusto Santiago Cerqueira APES Favorável 

15/06/2021 10:50 Carlúcia Maria Silva ADUEMG Favorável 

15/06/2021 10:50 Celeste Pereira ADUFPEL Favorável 

15/06/2021 10:49 César Augusto Minto ADUSP Favorável 

15/06/2021 10:50 Cezar Luiz de Mari ASPUV Favorável 

15/06/2021 10:50 Claudio Enrique Fernández Rodríguez SINDOIF Favorável 

15/06/2021 10:50 Domingos Sávio da Cunha Garcia ADUNEMAT Favorável 

15/06/2021 10:50 Evaldo Gomes Junior 
SINDUNIFES-
SPA 

Favorável 

15/06/2021 10:50 Jacques de Novion ADUNB Favorável 
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15/06/2021 10:51 João Batista de Jesus Felix SESDUFT Favorável 

15/06/2021 10:49 José Roberto Rodrigues de Oliveira ADUFMS Favorável 

15/06/2021 10:50 Katya Picaço SINDUTFPR Favorável 

15/06/2021 10:50 Leonardo da Rocha Botega SEDUFSM Favorável 

15/06/2021 10:50 Lucas da Silva Castro SINDUFAPE Favorável 

15/06/2021 10:50 Lucia Aparecida Valadares Sartorio ADUR-RJ Favorável 

15/06/2021 10:49 Maria Márcia Melo de Castro Martins SINDUECE Favorável 

15/06/2021 10:52 Mauriene Freitas ADUEPB Favorável 

15/06/2021 10:50 Paulo Vieira Neto APUFPR Favorável 

15/06/2021 10:51 Rafael da Costa Campos SESUNIPAMPA Favorável 

15/06/2021 10:49 Reinalda Souza Oliveira ADUFS BA Favorável 

15/06/2021 10:49 Rúbia Vogt ANDES/UFRGS Favorável 

15/06/2021 10:50 Sabrina Grassiolli ADUNIOESTE Favorável 

15/06/2021 10:50 Silma do Carmo Nunes ADUFU Favorável 

15/06/2021 10:50 Sueli Pinheiro da Silva SINDUEPA Favorável 

15/06/2021 10:50 Wilma Guedes de Lucena ADUEMG Favorável 
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LISTAS DE VOTAÇÃO NA REUNIÃO CONJUNTA DOS SETORES DAS IFES E 
IEES/IMES  

Em 15/06/2021, conforme formulário eletrônico disponibilizado no chat da sala virtual do  
Zoom/Andes-SN. 

TR11 COMO UM TODO 

Data/hora Nome Completo SSind VOTO 

15/06/2021 11:06 Adelson Fernandes Moreira SINDCEFET-MG Favorável 

15/06/2021 11:06 Adriane Raquel Santana de Lima ADUFPA Favorável 

15/06/2021 11:06 Alexandre Galvão Carvalho ADUSB Favorável 

15/06/2021 11:06 
Alexandre José Medeiros do Nasci-
mento ADUFPI Favorável 

15/06/2021 11:08 Arturo Samana ADUSC Favorável 

15/06/2021 11:07 Augusto Santiago Cerqueira APES Favorável 

15/06/2021 11:07 Celeste Pereira ADUFPEL Favorável 

15/06/2021 11:06 César Augusto Minto ADUSP Favorável 

15/06/2021 11:06 Cezar Luiz de Mari ASPUV Favorável 

15/06/2021 11:06 
Claudio Enrique Fernández Rodrí-
guez SINDOIF Favorável 

15/06/2021 11:06 Domingos Sávio da Cunha Garcia ADUNEMAT Abstenção 

15/06/2021 11:06 Edson P Cardoso ADUFES Favorável 

15/06/2021 11:05 Jacques de Novion ADUNB Favorável 

15/06/2021 11:06 João Batista de Jesus Felix SESDUFT Favorável 

15/06/2021 11:06 José Roberto Rodrigues De Oliveira ADUFMS Favorável 



 

48 

 

15/06/2021 11:05 Katya Picanço SINDUTFPR Favorável 

15/06/2021 11:06 Leonardo da Rocha Botega SEDUFSM Favorável 

15/06/2021 11:06 Lucas da Silva Castro SINDUFAPE Favorável 

15/06/2021 11:06 Lucia Aparecida Valadares Sartorio ADUR-RJ Favorável 

15/06/2021 11:07 Luciana Palharini ADUFABC Favorável 

15/06/2021 11:09 Marcia Borges Umpierre APROFURG Favorável 

15/06/2021 11:06 
Maria Márcia Melo de Castro Mar-
tins SINDUECE Favorável 

15/06/2021 11:06 Mauriene Freitas ADUEPB Favorável 

15/06/2021 11:06 Paulo Vieira Neto APUFPR Favorável 

15/06/2021 11:06 Raúl Bonne Hernández ADUNIFESP Favorável 

15/06/2021 11:06 Reinalda Souza Oliveira ADUFS-BA Favorável 

15/06/2021 11:06 Rúbia Vogt ANDES/UFRGS Favorável 

15/06/2021 11:05 Sabrina Grassiolli ADUNIOESTE Favorável 

15/06/2021 11:06 Silma do Carmo Nunes ADUFU Favorável 

15/06/2021 11:06 Sueli Pinheiro da Silva SINDUEPA Favorável 

15/06/2021 11:06 Wilma Guedes de Lucena ADUEMG Favorável 
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LISTAS DE VOTAÇÃO NA REUNIÃO CONJUNTA DOS SETORES DAS IFES E 
IEES/IMES 

Em 15/06/2021, conforme formulário eletrônico disponibilizado no chat da sala virtual do  
Zoom/Andes-SN. 

TR13 COMO UM TODO 

Data/hora Nome Completo SSind VOTO 

15/06/2021 12:28 Adelson Fernandes Moreira SINDCEFET-MG Favorável 

15/06/2021 12:27 Adriane Raquel Santana de Lima ADUFPA Favorável 

15/06/2021 12:27 Alexandre Galvão Carvalho ADUSB Favorável 

15/06/2021 12:28 
Alexandre José Medeiros do Nascimen-
to 

ADUFPI Favorável 

15/06/2021 12:28 Arturo Samana ADUSC Favorável 

15/06/2021 12:27 Augusto Santiago Cerqueira APES Favorável 

15/06/2021 12:27 Celeste Pereira ADUFPEL Favorável 

15/06/2021 12:27 César Augusto Minto ADUSP Favorável 

15/06/2021 12:27 Claudio Enrique Fernández Rodríguez SINDOIF Favorável 

15/06/2021 12:27 Domingos Sávio Da Cunha Garcia ADUNEMAT Favorável 

15/06/2021 12:28 Edson P. Cardoso ADUFES Favorável 

15/06/2021 12:27 Jacques De Novion ADUNB Favorável 

15/06/2021 12:27 Joana Ferreira Do Amaral ADUFOP Favorável 

15/06/2021 12:27 João Batista De Jesus Felix SESDUFT Favorável 
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15/06/2021 12:28 Katya Picanço SINDUTFPR Favorável 

15/06/2021 12:28 Leonardo Da Rocha Botega SEDUFSM Favorável 

15/06/2021 12:29 Lucas Da Silva Castro SINDUFAPE Favorável 

15/06/2021 12:29 Lucia Aparecida Valadares Sartorio ADUR-RJ Favorável 

15/06/2021 12:29 Luciana Palharini ADUFABC Favorável 

15/06/2021 12:27 Maelison Silva Neves ADUFMAT Favorável 

15/06/2021 12:27 Marcia Borges Umpierre APROFURG Favorável 

15/06/2021 12:27 Maria Márcia Melo de Castro Martins SINDUECE Favorável 

15/06/2021 12:28 Mauriene Freitas ADUEPB Favorável 

15/06/2021 12:27 Paulo Vieira Neto APUFPR Favorável 

15/06/2021 12:30 Raúl Bonne Hernandez ADUNIFESP Favorável 

15/06/2021 12:27 Reinalda Souza Oliveira ADUFS BA Favorável 

15/06/2021 12:27 Rúbia Vogt ANDES/UFRGS Favorável 

15/06/2021 12:27 Sabrina Grassiolli ADUNIOESTE Favorável 

15/06/2021 12:28 Silma Do Carmo Nunes ADUFU Favorável 

15/06/2021 12:28 Wilma Guedes De Lucena ADUEMG Favorável 

 


