
 

 

Circular nº 083/2022 

Brasília (DF), 4 de março de 2022 

 

 

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

 

 

Companheiro(a)s, 

 

Encaminhamos o relatório da reunião do Setor das IFES do ANDES-SN, 

realizada no dia 22 de fevereiro de 2022, que ocorreu de forma virtual em plataforma Zoom, 

conforme o que segue. 

 

Sem mais para o momento, renovamos nossas cordiais saudações 

sindicais e universitárias. 

 
 

Prof.ª Maria Regina de Ávila Moreira 
Secretária-Geral  
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RELATÓRIO DA REUNIÃO DO PLENO DO SETOR DAS IFES DO ANDES-SN  

 

Data: 22/02/2022 (terça-feira), (Circular Nº 59/2022) via Plataforma Zoom 

Horário: Das 14h às 19h (horário de Brasília) 

 

A reunião teve início às 14h15 com a apresentação do vídeo da Campanha em 

Defesa da Educação Pública “Defender a Educação Pública, essa é a nossa escolha 

para o Brasil”1 e contou com a presença de representação de 41 Seções Sindicais e 8 

Diretore(a)s do ANDES-SN, conforme lista de frequência, preenchida via formulário 

eletrônico (ANEXO I). 

Coordenando a mesa estavam o(a)s seguintes diretores e diretoras: Luís Augusto 

Vieira (2º VPR Planalto); Cristine Hirsch (1ª VPR NE II); Cláudio Mendonça (2º VPR 

NE I); Mário Mariano Cardoso (1º VPR Leste) e Joselene Mota (1ª VPR N II). 

A mesa coordenadora, após dar boas-vindas a todos e  todas, apresentou a pauta 

da reunião, conforme presente na convocação (a saber: 1. Informes; 2. Campanha 

salarial 2022 dos Servidores Públicos Federais e Greve (Circular nº 016/2022); 3. 

Retorno às atividades presenciais e as condições sanitárias no Setor da IFES (Circular nº 

033/2022); e 4. Encaminhamentos.) e apresentou a metodologia de trabalho proposta 

pela Coordenação do Setor (a saber: informes da DN abrem os pontos de pauta (falas de 

até 10 minutos) e, durante os debates, as SSind que não fizeram a devolutiva solicitada 

nas respectivas circulares incluiriam seus informes; inscrições da plenária pelo chat, 

falas de 3 minutos, encaminhamentos por escrito no chat e votação usando a reação 

“levantar a mão”).  

Pauta e metodologia aprovadas pelos presentes, foi dado início à discussão do 

ponto 2. Campanha salarial 2022 dos Servidores Públicos Federais e Greve 

(Circular nº 016/2022), passando a palavra para Amauri Fragoso (1º Tesoureiro), que 

informou aos presentes sobre a reunião do Fonasefe em torno do calendário de lutas dos 

SPF. Amauri, então, historiou o que ocorreu com a CNESF e o surgimento do 

FONASEFE, com suas dificuldades. Explicou o equívoco do relatório publicado sem 

                                                 
1 disponível em https://www.facebook.com/eudefendoaeducacaopublica/videos/280251290877572 
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levar em conta a posição do ANDES-SN e que nova reunião ocorreu hoje pela manhã, 

quando da adequação do calendário da Campanha Salarial, levantada pelo ANDES-SN, 

levando-se em conta a necessidade de atender as preocupações levantadas de ordem 

políticas (agenda de construção das entidades) e ordem jurídica (prazos legais dos 

reajustes) foi acolhida. Desta forma, novo calendário e encaminhamentos foram assim 

definidos: 23/02/22 - Plenária Nacional das Entidades dos servidore(a)s público(a)s 

federais; 08/03/2022 – Fortalecer o Dia Internacional das Mulheres; 09/03/22 – 

Lançamento do Comando Nacional de construção da GREVE (atividade virtual); Obs. 

O FONASEFE orienta que nos estados sejam construídos Comando Estadual de 

Construção de GREVE. 16/03/22 – Dia Nacional de Mobilização, paralisações e 

manifestações em todo Brasil, com ato em Brasília; Obs. Importante as entidades 

chamarem suas bases para fazermos um grande ato em Brasília. 23/03/22 – Indicativo 

para o início da GREVE GERAL POR TEMPO INDETERMINADO, respeitando a 

especificidades de cada entidade. Foi deliberada também a elaboração de uma nota do 

FONASEE reafirmando a importância desse calendário.    

Na sequência, a mesa passou a palavra para Cristine Hirsch, que apresentou o 

consolidado de respostas enviadas pelas SSind referentes à Circular nº 016/2022. 

Cristine Hirsch, então, informou que apenas 17 SSind apresentaram informações sobre 

deliberação em AG a respeito da construção da greve nacional dos SPF, conforme 

proposto encaminhamento do Fonasefe. De modo unânime, todas as AG aprovaram a 

construção da greve nacional dos SPF, mas apenas quatro incluíram na aprovação a data 

de 09 de março de 2022 para deflagração da greve. Além disso, foi destacado por 

algumas SSind a indicação de agregar, como ponto de pauta do movimento, a luta 

contra a PEC 32, pela revogação da EC 95, por condições de trabalho e pela educação; 

além da indicação de uma campanha de interlocução com a sociedade.  

Aberto o debate, ocorreram intervenções da plenária em primeira fala de Elaine, 

Mário Mariano, Silma, Augusto Cerqueira, Fernando Cunha, Adelson, Marli, Fabiola, 

Fernando Nogueira, Edivania, Antônio Gonçalves, Alexandre, Thereza, José Roberto, 

Celeste, Antonio Joaquim, Leonardo Botega, Mazzarolo, Thiago Arruda, Lino, Lia 
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Maria, Cláudio, Jacques, Joselene, Lucas, Amauri, Cunha, André, Josefa, Adriane, 

Irailde, além de outras duas, em segunda fala, de Celeste e Mário Mariano. 

As propostas de encaminhamento foram colhidas e consolidadas pela mesa 

coordenadora, ficando assim, aprovada pela plenário (com ampla maioria, três 

abstenções e nenhum voto em contrário), a proposta do Pleno do Setor das IFES para 

a construção da greve nacional dos SPF: 

1) Dar continuidade as ações de comunicação para diálogo com a 

sociedade sobre a greve; 

2) Reforçar a disposição da diretoria nacional para participar de 

assembleias e atividades das seções no debate sobre a greve;  

3) Ampliar o chamamento da base para as ações de caráter nacional da 

agenda de Greve, como foi o dia 18/02; 

4) Que as secretarias regionais e seções sindicais reforcem a construção da 

greve nos fóruns estaduais e regionais de servidore(a)s e outros espaços de 

articulação; e 

5) Avaliar a elaboração e divulgação pelo ANDES-SN de um boletim de 

construção da greve ou propor este encaminhamento junto ao Fonasefe. 

6) Proposta de Calendário: 

23/02 – Plenária dos Servidores federais 

08/03 – Dia de Luta Internacional das Mulheres 

09/03 – Lançamento do Comando Nacional de construção da GREVE 

(atividade virtual) e rodada de assembleias para instalação dos Comitês Locais 

de construção de greve e votação do dia de paralisação no dia 16/03 

16/03 – Dia Nacional de Mobilização, paralisações e manifestações em 

todo Brasil, com ato em Brasília e nos Estados; 

18/03 – Rodada de assembleia para definir a deflagração da greve para 

o dia  23/03; 

21/03 – Reunião do pleno do Setor das IFES para avaliar a rodada de 

AG 
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23/03 - Indicativo para o início da GREVE GERAL POR TEMPO 

INDETERMINADO, respeitando a especificidades de cada entidade; 

1º/04 – Ato em Porto Alegre pelas Liberdades democráticas e em 

defesa dos serviços públicos. 

A mesa coordenadora solicitou que as SSind que ainda não haviam informado à 

Secretaria do Sindicato Nacional o resultado de suas AG enviasse as informações o 

mais breve possível. O consolidado atualizado das posições das AG segue no ANEXO 

III. 

Ato contínuo, a mesa coordenadora encaminhou a discussão para o ponto 3. 

Retorno às atividades presenciais e as condições sanitárias no Setor da IFES 

(Circular nº 033/2022), passando a palavra para Cristine Hirsch, representando a 

Coordenação do Setor das IFES, que apresentou o quadro consolidado com as 

informações apresentadas pelas SSind sobre o tema. 

Sobre a devolutiva de 32 SSind, representando 11 das SR do ANDES-SN, à 

Circular nº 033/2022, Cristine Hirsch informou que: Na maioria das IES, de ambos os 

setores, IFES e IEES/IMES, não há comissão de planejamento para os espaços físico, 

nenhuma ou muito poucas adaptações nos espaços físicos para o retorno presencial 

foram detectadas. Em boa parte das IES o que tem sido feito a este respeito tem sido a 

recomendação do distanciamento social e/ou o rodízio de estudantes nos espaços 

físicos, e que a responsabilidade para a adequação dos espaços físicos tem sido 

transferida pela gestão central das IES para unidades, cursos, departamentos etc. Além 

disso, as discussões não têm se dado em espaços democráticos e envolvendo a 

comunidade acadêmica. A análise das informações prestadas pelas SSind indicou que as 

IES estão com seus calendários letivos muito desencontrados, ou seja, 19 delas ainda 

estão vivenciando semestres relativos ao ano de 2021 e apenas 12 informaram que 

iniciarão o 1º semestre letivo de 2022 a partir de março ou abril. Em uma das IES, cada 

campus tem um calendário diferente, mostrando que o desencontro de calendários se 

reflete também internamente na instituição. Em boa parte das IES (13), o(a)s 

servidore(a)s técnico(a)-administrativos e educacionais – TAE o retorno presencial já é 

realidade desde meados de 2021, já em outras 20 instituições este retorno ocorreu ou 



 

6 

 

está previsto para ocorrer até março de 2022. Esta situação é diferente para docentes que 

iniciaram o retorno às atividades presenciais apenas em alguns cursos da saúde, a partir 

de setembro de 2021, mas a maioria das IES tiveram o retorno dos docentes efetivado 

no início de 2022 (10) ou o terão em março ou abril do mesmo ano (13). Poucas 

também foram as SSind que confirmaram a existência de levantamento 

conhecido/publicizado sobre o adoecimento por Covid-19 nas IES. 

Em seguida, foi aberto o debate, fizeram intervenções em primeira fala: 

Fernando Nogueiira, Lucas, Thereza, Ilse, Fernando Cunha, Maria de Lourdes, Adriane, 

Elaine, Adelson, Lia, João Claudino, Leonardo, Márcia, Irailde, José Roberto, Paulo 

Cambraia, Claudia, Maria Luzinete e Talita. 

Novamente, as propostas de encaminhamento foram colhidas e consolidadas 

pela mesa coordenadora, ficando assim, aprovada pela plenário (por unanimidade), a 

proposta de encaminhamentos do Pleno do Setor das IFES para o enfrentamento à 

questão do retorno presencial frente às atuais condições sanitárias das IES:  

1) Fortalecer as iniciativas locais e nacional, no sentido potencializar 

as lutas para o enfrentamento ao negacionismo e ao discurso/ação anticientífica, 

pela vida e pela saúde da comunidade acadêmica e, principalmente, da 

população local, regional e brasileira. A exemplo, da ADUFLA que construiu o 

mote "Respeita a Ciência!", cuja referência de campanha foi a luta contra o 

negacionismo e de valorização docente e da Universidade Pública a seguinte 

ideia: "A vacina que salva começa com o/a professor/a que ensina"); 

2) Promover ações em defesa do passaporte vacinal nos Cefet, 

Institutos e Universidades Federais para o retorno das atividades presenciais; 

3) Lutar pela contratação de professores e professoras frente a 

sobrecarga de trabalho decorrente das condições impostas pela pandemia para o 

retorno presencial nas instituições de ensino; 

4) Ampliar o debate e acumular junto com a AJN os impactos da 

Resolução CNJ Nº 227/2016 que resguarda o(a)s servidore(a)s quanto ao 

trabalho remoto. 
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A mesa coordenadora ainda acrescentou que a DN está apresentando, no 

Caderno de Textos do 40º Congresso, que deve ser disponibilizado para a categoria 

ainda hoje, uma atualização do Plano Sanitário Emergencial para que possamos 

continuar a luta junto às instâncias deliberativas das IES para que as condições para o 

retorno presencial seguro sejam efetivadas. 

Seguindo orientação anterior, a mesa coordenadora solicitou que as SSind que 

ainda não haviam preenchido o formulário2 encaminhado pela Circular nº 033/2022, 

informado à Secretaria do Sindicato Nacional as condições das IES para o retorno às 

atividades presenciais, que o fizessem o mais rápido possível. O consolidado atualizado 

segue no ANEXO IV. 

Uma vez vencida a pauta proposta e não havendo mais nenhum assunto a tratar, 

a mesa coordenadora deu os trabalhos por encerrado às 18h40. 

 

                                                 
2 Disponível em: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkiAdIbuxmQv0lDLGrgwuvSdRSwOKTOhG5T65zZgWrWM
4EfA/viewform  
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ANEXO I – LISTA DE FREQUÊNCIA À REUNIÃO DO PLENO DO SETOR 
DAS IFES EM 22/02/2022, conforme preenchimento do formulário eletrônico 

Nome SSind 

Adelson Fernandes Moreira SINDCEFET-MG 

Adriane Lima  ADUFPA  

Alexandre Bergamin Vieira ADUFDourados 

Alexandre José Medeiros do Nascimento ADUFPI 

Ana Carolina Galvão ADUFES 

André Rosa Martins SINDOIF 

Andréa E. M. Stinghen APUFPR 

Antonio Gonçalves Filho APRUMA 

Ascísio dos Reis Pereira SEDUFSM 

Augusto Santiago Cerqueira APES-JF 

Benedito Silva Neto SINDUFFS 

Celeste dos Santos Pereira ADUFPEL 

Cláudia Lúcia da Costa ADCAC 

Edilamar Rezende ADUFU 

Elaine da Silva Neves ADUFPEL 

Fabíola de Oliveira Miranda ADUFSJ 

Fernanda de Araújo Binatti Chiote ADUFES 

Fernando José de Paula Cunha ADUFPB 

Fernando Nogueira Martins Júnior ADUFLA 

Gilberto Francisco Alves de Melo ADUFAC 

Ilse Gomes Silva APRUMA 

Irailde Correia de Souza Oliveira ADUFAL 

Jacques de Novion ADUnB 

João Claudino Tavares ADUFF 

João Ramos Torres de Mello Neto  ADUFRJ  
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José Carlos Bianchi SINDUTF-PR 

José Irelanio Ataide ADUFCG 

José Roberto Rodrigues de Oliveira  ADUFMS  

Josefa de Lisboa Santos  ADUFS 

Josevaldo Cunha ADUFCG 

Kate Lane Costa de Paiva ADUFF 

Leonardo da Rocha Botega SEDUFSM 

Lia Maria Teixeira de Oliveira  ADUR-RJ  

Lino Trevisan SINDUTF-PR 

Lucas da Silva Castro. SINDUFAPE  

Luciana de Amorim Nóbrega  ADUR-RJ  

Luiz Augusto Mazzarolo SESDUFT 

Marcia Borges Umpierre APROFURG  

Marcius Petrúcio de Almeida Cavalcante SINDUFAPE 

Maria de Lourdes dos Santos  ADUFDourados 

Maria Luzinete Alves Vanzeler ADUFMAT 

Marlene Menezes ADUFMAT 

Marli Clementino Gonçalves ADUFPI 

Mauricio Alves da Silva SESDUFT 

Mayra Goulart da Silva ADUFRJ 

Mônica Paulino de Lanes ADUFVJM 

Patrícia Araújo Brandão  ADUFCG-Patos 

Patricia Cristina da Silva Pinheiro ADUnB 

Paulo Marcelo Cambraia da Costa SINDUFAP 

Rafael da Costa Campos SESUNIPAMPA 

Regimeire Oliveira Maciel ADUFABC 

Renan Servat Sander SINDIFSULDEMINAS 
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Serginei José do Carmo Liberato ADUFERPE 

Silma do Carmo Nunes ADUFU 

Suzana Maria Zatti Lima  SINDCEFET-MG  

Talita Leite Tavares ADUFMAT-ROO 

Thales Costa Soares APES-JF 

Thereza Christina dos Santos Figueira Cardoso ADUNIRIO 

Thiago Arruda Queiroz Lima ADUFERSA 

Verônica Medeiros da Trindade ADUFCG-Patos 

 

Diretoria Nacional do ANDES-SN 

Amauri Fragoso de Medeiros Luís Augusto Vieira 

Claudio Anselmo de Souza Mendonça Maria Regina de Ávila Moreira 

Cristine Hirsch Mario Mariano Ruiz Cardoso 

Joselene Ferreira Mota  Sandra Maria Marinho Siqueira 
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ANEXO II 
INFORMES DAS SEÇÕES SINDICIAIS 

Reunião do Setor das IFES - Dia 22/02, On-line 
 
 
ADUFES 
Informes prestados por: Diretoria da Seção Sindical 
Pautas locais 
 
Após  pressão da  Adufes, Ufes  define  regras  sobre  direitos  de imagem e autorais das/os 
docentes 
janeiro 3, 2022 
https://wp.adufes.org.br/2022/01/apos-pressao-da-adufes-ufes-define-regras-sobre-
direitos-de-imagem-e-autorais-das-os-docentes/ 
Adufes critica ação da Administração Central da Ufes frente ao despacho do MEC sobre não 
exigência de vacinação para o retorno presencial 
janeiro 6, 2022 
https://wp.adufes.org.br/2022/01/adufes-critica-acao-da-administracao-central-da-ufes-
frente-ao-despacho-do-mec-sobre-nao-exigencia-de-vacinacao-para-o-retorno-
presencial/ 
Primeira transmissão ao vivo do Conselho Universitário será nesta quinta, às 14 horas  
janeiro 27, 2022 
https://wp.adufes.org.br/2022/01/primeira-transmissao-ao-vivo-do-conselho-
universitario-sera-nesta-quinta-as-14-horas/ 
 
Avanço da Covid e surto gripal forçam a Reitoria a rever esquema de retorno presencial das/os 
servidoras/es 
janeiro 31, 2022 
https://wp.adufes.org.br/2022/01/avanco-da-covid-e-surto-gripal-forcam-a-reitoria-a-rever-
esquema-de-retorno-presencial-das-os-servidoras-es/ 
 
Pedido da Adufes é atendido pela Câmara Central de Graduação 
fevereiro 4, 2022 
https://wp.adufes.org.br/2022/02/pedido-da-adufes-e-atendido-pela-camara-central-de-graduacao/ 
Ainda não me vacinei. E agora? Veja as informações e vacine-se! É pela vida de todas e todos! 
fevereiro 11, 2022 
https://wp.adufes.org.br/2022/02/ainda-nao-me-vacinei-e-agora-veja-as-informacoes-e-vacine-se-
e-pela-vida-de-todas-e-todos/ 
 
Docentes que ministram apenas disciplinas remotas não precisam informar dia e horário de 
trabalho presencial 
fevereiro 11, 2022 
https://wp.adufes.org.br/2022/02/docentes-que-ministram-apenas-disciplinas-remotas-nao-
precisam-informar-dia-e-horario-de-trabalho-presencial/ 
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Comunicação 
Após pressão da Adufes, Ufes define regras sobre direitos de imagem e autorais das/os 
docentes 
janeiro 3, 2022 
https://wp.adufes.org.br/2022/01/apos-pressao-da-adufes-ufes-define-regras-sobre-
direitos-de-imagem-e-autorais-das-os-docentes/ 
 
Websérie “Adufes nos Centros” alcançou mais de 140 mil perfis/pessoas no Facebook e Instagram 
na somatória dos vídeos 
fevereiro 16, 2022 
https://wp.adufes.org.br/2022/02/webserie-adufes-nos-centros-alcancou-mais-de-140-
mil-perfis-pessoas-no-facebook-e-instagram-na-somatoria-dos-videos/ 
Funpresp 
Adufes e Andes-SN alertam: aderir ao Funpresp continua sendo um risco 
janeiro 29, 2022 
https://wp.adufes.org.br/2022/01/adufes-e-andes-sn-alertam-aderir-ao-funpresp-
continua-sendo-um-risco/ 
 
Visibilidade Trans 
Estudante transgênero alerta: acolhimento familiar é essencial no processo de transição 
janeiro 29, 2022 
https://wp.adufes.org.br/2022/01/estudante-transgenero-alerta-acolhimento-familiar-e-
essencial-no-processo-de-transicao/ 
 
 
Assembleia adufes 24 de janeiro 
Eleita comissão para eleições da Adufes em 2022 
janeiro 24, 2022 
https://wp.adufes.org.br/2022/01/eleita-comissao-para-eleicoes-da-adufes-em-2022/ 
 
Greve unificada dos servidores públicos federais – Adufes aprova construção do movimento 
janeiro 25, 2022 
https://wp.adufes.org.br/2022/01/greve-unificada-dos-servidores-publicos-federais-
adufes-aprova-construcao-do-movimento/ 
 
Assembleia elege delegação para o 40º Congresso do Andes-SN 
janeiro 28, 2022 
https://wp.adufes.org.br/2022/01/assembleia-elege-delegacao-para-o-40o-congresso-do-
andes-sn/ 
 
Eleições Adufes 
Na assembleia realizada no dia 24 de janeiro, foi escolhida a Comissão Eleitoral, 
responsável por formular as regras para as Eleições Adufes 2022 que, 
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conforme o calendário eleitoral, vão ocorrer no dia 22 de março de 2022. Confira o link 
com as informações do pleito. 
Eleições Adufes 2022: confira as informações da Comissão Eleitoral 
fevereiro 7, 2022 
https://wp.adufes.org.br/2022/02/eleicoes-adufes-2022-confira-as-informacoes-da-
comissao-eleitoral/ 
 
Eleições sindicais 2022 – Nota de afastamento 
fevereiro 17, 2022 
https://wp.adufes.org.br/2022/02/eleicoes-sindicais-2022-nota-de-afastamento/ 
 
 
 
APESJF 
Informes prestados por: Diretoria da Seção Sindical  
*Relato de atividades desde a última reunião de setores, realizada virtualmente no 
dia 12 de janeiro de 2022.  
 
13/01  
A Ômicron e a volta às aulas presenciais em Juiz de Fora 
O negacionismo do governo federal, os atrasos propositais em todo o processo de 
vacinação, a pressão pela volta às aulas presenciais, em conjunto com a variante 
Ômicron explodindo nos dados atuais ainda que subnotificados, criam um cenário 
grave. 
A prefeitura de Juiz de Fora liberou o calendário de vacinação de crianças e 
adolescentes (veja abaixo), no entanto, como ressaltado sempre nos comunicados da 
PJF, o início do processo depende da disponibilização do imunizante pelo governo 
federal, tendo o estado de Minas a responsabilidade de repassar aos municípios. O 
problema é que, ainda que o repasse se dê como prometido, os atrasos em todo o 
processo colocam em risco a vida de estudantes, professores e outros trabalhadores 
ligados à educação. 
Universidades paralisam atividades em todos o país diante do aumento de casos de 
Covid 19. UFJF tem explosão de casos em janeiro 

Dados da plataforma Busco Saúde, enviados nos e-mails de professores e professoras, 
atestam que houve o registro de 60 casos de covid dentro da comunidade universitária 
da UFJF no mês de janeiro, em contraposição a zero casos nas semanas anteriores. Para 
se ter ideia da gravidade desse número, de julho ao final de dezembro, o aplicativo 
Busco Saúde registrou um total de 63 casos de covid. O aumento condiz com a explosão 
de casos de covid detectados em todo o mundo por conta da variante Ômicron. O 
boletim da BuscoSaúde de janeiro ainda não foi divulgado e poderá ser conferido no 
link https://www2.ufjf.br/buscosaude/boletins/. 
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14/01 
Assembleia aprova construção da greve dos SPF por reajuste salarial, paralisação no dia 
18 e ações de defesa da segurança sanitária dentro da UFJF e do IF Sudeste MG 

Assembleia aprova construção da greve dos SPF por reajuste salarial, paralisação no dia 
18 e ações de defesa da segurança sanitária dentro da UFJF e do IF Sudeste MG 
Professores e professoras da UFJF e do IF Sudeste MG, reunidos em assembleia no 
início da noite de quinta-feira, 13 de janeiro, decidiram aderir à construção da greve 
unificada dos Servidores Públicos Federais, tendo como pauta a reposição salarial, com 
índice a ser definido pelo Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos 
Federais. Dentro das reivindicações também estão a rejeição a PEC 32, que impõe a 
reforma administrativa; melhores condições de trabalho e a derrubada da Emenda 
Constitucional 95, que institui o teto de gastos. Os docentes incluíram também a 
construção de uma pauta específica do setor da educação. 
 
18/01 
FOSEFE realiza entrevista coletiva nesta terça-feira 

No dia 18 de janeiro, Dia Nacional de Luta dos Servidores Públicos Federais (SPFs), o 
Fórum das Entidades dos Servidores Públicos Federais de Juiz de Fora e Região 
(Fosefe) realizou uma entrevista coletiva virtual, a partir das 08h30. A data seguiu o 
calendário nacional definido pelo o Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores 
Públicos Federais (Fonasefe) e tem como objetivo unificar as categorias do serviço 
público federal em defesa do reajuste salarial, com índice a ser definido pelo Fórum. 
APES organiza bate papo sobre perdas salariais e carreira com Amauri Fragoso no dia 
de paralisação 

Para marcar o dia 18 de janeiro, Dia Nacional de Luta dos Servidores Públicos Federais 
(SPFs), o professor Amauri Fragoso de Medeiros, da direção do ANDES-SN, foi o 
convidado da APES para um bate-papo sobre perdas salariais e carreira, a partir das 15h 
com transmissão no You Tube e Facebook do sindicato. 
 
21/01 
Plataforma Busco Saúde informa aumento de 236% nos casos de covid dentro da 
comunidade acadêmica 

Segundo informações do “Busco Saúde”, desde a divulgação do último boletim da 
plataforma, em dezembro foram confirmados 133 novos casos de Covid dentro da 
comunidade acadêmica da UFJF. Onde havia 63 casos, agora são 212 notificações, um 
aumento de 236%. De acordo com a notícia veiculada no site da UFJF, a média móvel 
de casos confirmados também apresentou um aumento expressivo no mesmo período. 
“No dia 14 de dezembro, a média era de 0,14 casos novos por dia. Já no dia 2 de 
janeiro, esse indicador havia subido para 3 casos diários, tendo chegado no dia 8 de 
janeiro a 8,3 novos casos e no dia 15 de janeiro a 10,3 – correspondendo a um aumento 
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de 73 vezes na média móvel de casos. De acordo com o boletim, até a presente data, não 
foram notificadas internações ou óbitos em decorrência da Covid-19 entre a população 
monitorada pelo Busco Saúde”. 
 
Volta às aulas nas escolas municipais de Juiz de Fora se dá em meio ao aumento de 
casos de contaminação pela variante Ômicron 

A Prefeitura de Juiz de Fora anunciou, na quinta-feira, que o ano letivo das escolas 
públicas municipais terá início no dia 7 de fevereiro. O modelo é presencial, não 
facultativo, ou seja, a presença dos alunos nas salas de aula volta a ser obrigatória na 
cidade, não cabendo a possibilidade de se manter no ensino on line. 
 
Fórum Intersindical critica tentativa de censura no uso de emails institucionais no IF 
Sudeste MG 

No dia 16 de dezembro, professoras e professores do IF Sudeste MG foram 
surpreendidos com o email da Corregedoria e Diretoria de Tecnologia da Informação, 
estabelecendo normas para o uso do email institucional. Em reação, as representações 
docentes divulgaram, nesta sexta-feira, uma nota criticando a atitude de censura do 
documento.  
UFJF envia ofício buscando dados sobre perfis em redes sociais ligados à instituição 

A Diretoria de Imagem da UFJF enviou, aos dirigentes de unidades acadêmicas e 
administrativas da instituição, um ofício, no dia 07 de janeiro, requisitando informações 
acerca de perfis em mídias/redes sociais associadas à UFJF e suas unidades, setores e 
projetos, bem como a departamentos, condenações, programas de pós-graduação, 
laboratórios de pesquisa e/ou inovação e a possíveis projetos. Anexo ao ofício, um 
formulário para ser preenchido e enviado até o dia 04 de fevereiro. 
 
28/01 
APES divulga nota sobre processo de emancipação do Campus Avançado da UFJF 
em GV 

A APES divulgou nota pública a explicitando sua visão sobre o curso da discussão 
sobre eventual emancipação do campus Governador Valadares da UFJF, em especial 
quanto ao processo de elaboração de uma metodologia de debates sobre o tema. A nota 
traça um histórico do processo até então e aponta a necessidade de mais tempo para o 
debate, a fim de ampliar a capacidade democrática do processo.Clique aqui para ler a 
nota 
 
Estudo projeta continuidade da pandemia com aumento do número de casos 
A situação que se projeta para o estado de Minas Gerais ainda é de continuidade da 
pandemia para os meses de fevereiro e março de 2022, com um aumento de casos 
devido às flexibilizações e ao aumento da mobilidade urbana em dezembro de 2021. 
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Esta é uma das conclusões da “Nota técnica: Acompanhamento da pandemia de 
COVID-19 em Minas Gerais, cenário epidemiológico para o início de 2022 e medidas 
necessárias para um retorno escolar seguro”, documento divulgado, nesta sexta-feira, 
pela Frente em Defesa da Educação. O estudo, realizado por um grupo de pesquisadores 
federais, analisa o comportamento da Covid 19 nos municípios de Juiz de Fora, Belo 
Horizonte, Diamantina, Uberaba e Uberlândia, com a finalidade de apontar diretrizes 
seguras para a contenção da pandemia no início de 2022 e subsidiar as discussões acerca 
do retorno às aulas presenciais.Clique aqui para baixar a nota 
 
29/01  
Centro de Juiz de Fora teve Marcha da Visibilidade Trans no sábado 
No sábado, 29 de janeiro, Dia Nacional da Visibilidade Trans, o calçadão da Rua 
Halfeld foi tomado pela primeira Marcha da Visibilidade Trans de Juiz de Fora. “A 
antiga rua direita, que  era proibida de ser frequentada por pretas, pretos, travestis e 
gays, onde somente a elite juizforana branca podia transitar, é onde a gente subverte o 
esquema, ocupando o calçadão para dizer que existimos e resistimos”, disse Dandara 
Felícia, transativista preta, fundadora da Associação de Travestis, Transgeneres e 
Transexuais de Juiz de Fora (Astra-JF), uma das organizadoras da marcha. 
 
01/02 
Proposta de Metodologia de Debates sobre a Emancipação do Campus de Governador 
Valadares foi aprovada pelo Conselho Superior 

No dia primeiro de fevereiro, foi aprovada, em reunião do Conselho Superior, a 
proposta de metodologia de debates sobre a emancipação do campus de Governador 
Valadares da UFJF. Uma série de encaminhamentos da APES teve aprovação no 
Conselho.  
 
02/02 
Live da APES fez alerta sobre as consequências da volta presencial nas escolas de 
Juiz de Fora 

A APES realizou na quarta-feira, dia 02 de fevereiro, uma live para debater o cenário da 
pandemia em Juiz de Fora e a volta presencial às aulas, com as presenças do 
pesquisador Lucas Ferrante, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e Dina 
Amara Faria, Professora das Rede Municipal de Juiz de Fora, integrante da Frente de 
Defesa da Educação.  A live está tendo uma grande repercussão devido aos alertas 
dados com relação ao que pode acontecer com Juiz de Fora, caso mantido o retorno 
presencial nas escolas. 
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07/02 
“A volta às aulas presenciais em escolas e universidades não é recomendável”, diz 
professor que faz o acompanhamento da Covid na região 

Diante da retomada do aumento da contaminação por Covid 19 no Brasil e no mundo, 
derivada da disseminação da variante Ômicron, a APES foi conversar novamente com o 
professor Helder Antônio da Silva, que faz parte da equipe de pesquisadores do 
Laboratório de Biologia da Conservação do Instituto Federal do Sudeste de Minas 
Gerais – Campus Barbacena. A equipe é formada por pesquisadores de diferentes 
instituições brasileiras que se reuniram desde 19 de março de 2020 com o intuito de 
acompanhar a evolução e a dispersão do vírus SARS-CoV-2. 
 
09/02 
APES divulga Nota Pública sobre a volta presencial das aulas 
A APES divulgou nota sobre a volta presencial às aulas. No documento, o sindicato faz 
uma análise do atual momento da pandemia, defende o passaporte vacinal, a 
possibilidade de manutenção do Ensino Remoto Emergencial no atual cenário de 
descontrole da pandemia, os protocolos de segurança sanitária e reafirma o seu 
compromisso histórico com a defesa da categoria, das condições de trabalho e da 
educação pública, laica, de qualidade, gratuita e socialmente referenciada. Acompanhe. 
 
10/02 
Administração da UFJF anuncia volta 100% presencial sem deliberação institucional 

A administração da Ufjf divulgou, em sua conta no twitter, um anúncio da volta 
presencial das aulas na instituição. O texto, publicado às 15h10 desta quinta-feira, 10 de 
fevereiro, diz: “Todas as aulas correspondentes ao 1º semestre de 2022 serão 
presenciais. Estamos preparando nosso retorno para 18 de abril. Ainda hoje 
publicaremos mais informações”. 
A divulgação, que se transformou logo em manchete da Tribuna de Minas, causou 
surpresa à APES. Isto porque a decisão de volta presencial de todas as aulas em 18 de 
abril ainda não foi tomada pela instituição.  O que se debateu na reunião de ontem, do 
conselho superior, foram alterações no protocolo de segurança. Mudanças que tiveram 
voto contrário da APES, por decisão de assembleia, que entendeu que não é momento 
de  se relaxar nas medidas de prevenção contra a covid. 
 
11/02 
Assembleia vai discutir greve dos Servidores Públicos Federais 

Professoras e professores do IF Sudeste MG e da UFJF se reúnem em assembleia na 
segunda feira, dia 23 de fevereiro, às 17h30, para discutir a greve dos SPF: estado de 
greve, eleição delegados e observadores para o 40º congresso do ANDES-SN, aulas 
presenciais e outros assuntos, além dos informes. 
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14/02 
UFJF e IF Sudeste MG decidem exigir passaporte vacinal para volta presencial 

UFJF e IF Sudeste MG decidiram na tarde de hoje, em seus respectivos Conselhos 
Superiores, pela exigência do passaporte vacinal para o retorno presencial das aulas. 
Dentro do IF Sudeste MG, a exigência é do esquema vacinal atualizado, inclusive com a 
dose de reforço. Aqueles que começaram o esquema vacinal atrasado poderão 
frequentar as aulas, desde que cumpram os prazos a partir da primeira dose. Aqueles 
que não apresentarem a comprovação poderão frequentar as aulas apresentando teste 
negativo para covid realizado nas últimas 72 horas. No entanto, o IF Sudeste MG segue 
em regime de ensino remoto, tendo recuado ao Cenário 1, ou seja, sem aulas 
presenciais, em decisão tomada em 26 de janeiro, por conta do avanço da variante 
Omicron. 
 
15/02 
Banner da APES é vandalizado em frente a sua sede 

Na noite de segunda-feira, 14 de fevereiro, o banner fixado em frente da sede da APES 
foi atacado por duas pessoas, que se esforçaram em apagar, com spray, os dizeres de 
Fora Bolsonaro. O ato foi presenciado por pessoas que passavam no local, que filmaram 
a ação, fazendo também a denúncia aos seguranças do campus, os quais acionaram a 
PM. Uma pessoa foi autuada em flagrante.  
 
17/02 
APES e Sintufejuf realizam campanha de arrecadação para vítimas das chuvas em 
Petrópolis 

A APES e o Sintufejuf realizaram campanha para receber doações de itens indicados 
como necessários pelo CCDH, Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis. 
 
APES realiza ações junto à base para construção da greve dos SPF 
Desde o dia 1º de fevereiro, a Apes tem realizado uma série de ações de aproximação 
com a sua base para a construção da greve unificada. Até o momento, já foram 
realizados encontros virtuais com docentes das faculdades de Educação, Engenharia, 
Fisioterapia, Odontologia e Serviço Social da UFJF.  
 
 

ADUFMAT 

Informes prestados por: Maria Luzinete Alves Vanzeler - Diretora Financeira – da Seção 
Sindical 
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A Associação dos Docentes da Universidade Federal de Mato Grosso (Adufmat-Ssind) 
realizou, no dia 10/02 a primeira assembleia geral remota de 2022.Tendo como pauta: 1. 
Informes; 2. análise de conjuntura; 3. retorno às atividades presenciais; 4. Construção de 
uma greve unificada de servidores federais, via Fórum das Entidades Nacionais dos 
Servidores Públicos Federais (Fonasefe). No início da assembleia foi incluído o ponto 
de pauta,5. direitos e condições de trabalho na Universidade Federal de Mato Grosso 
(UFMT). Nos informes, a diretoria do sindicato relatou a entrevista coletiva concedida à 
imprensa local, onde foi denunciado as investidas orquestradas com intenção de 
autorizar a instalação de empreendimentos no Pantanal, colocando em risco as 
comunidades locais e o próprio bioma. A Adufmat-Ssind é uma das signatárias de um 
documento que reúne mais de 160 entidades contrárias à instalação do Porto Barranco 
Vermelho em Cáceres. Representando o ANDES-Sindicato Nacional, a professora 
Raquel Brito, 1ª presidente  da VPR Pantanal, falou sobre algumas atividades recentes, 
como a luta contra a PEC 32, ainda não aprovada e, por isso, considerada uma vitória 
parcial da categoria – porque ainda não saiu oficialmente da pauta, a retomada das 
atividades do Fonasefe, organizando as categorias para reivindicar a recomposição 
salarial, e o Congresso do ANDES que este ano será presencial, em Porto Alegre, entre 
os dias 27/03 e 01/04.  
 
Análise de conjuntura 
O exercício de analisar a conjuntura partiu do apontamento de elementos que têm 
prejudicado as universidades – e os serviços públicos em geral – nos últimos anos, com 
destaque para os cortes sistemáticos de recursos. “A universidade está sangrando”, 
definiu o diretor geral do sindicato, Reginaldo Araújo, observando os ataques que se 
intensificam a cada ano. Mas além do desafio de garantir o funcionamento da 
universidade pública, os docentes ressaltaram a necessidade de, em ano eleitoral e com 
os ânimos acirrados tanto pela polarização política quanto pelos problemas causados 
pelo sistema, aprofundados pela pandemia, preparar a categoria para, possivelmente, 
reclamar respeito à democracia. Entre as dificuldades apontadas atualmente dentro da 
UFMT, destacaram-se a segurança no campus e as dificuldades de acesso a direitos 
como licença maternidade e progressão funcional. Após o debate, os participantes 
encaminharam a retomada da organização da luta, com início pelo 8 de março (8M), Dia 
Internacional das Mulheres. 
 
Direitos e condições de trabalho na UFMT  
Este ponto de pauta, teve como objetivo debater duas questões pontuadas por docentes. 
A 1ª sobre a contratação de professor substituto para cobrir licença maternidade, pois 
em Sinop aconteceu de o substituto não ser contratado a tempo, acumulando disciplinas. 
A2ª questão - segurança no campus - foi levantada porque, entre outras ocorrências, 
furtaram equipamentos importantes e caros do curso de Medicina em duas ocasiões num 
curto intervalo de tempo. Com relação aos roubos, a categoria entendeu que a 
universidade terá de se planejar para resolver suas demandas de segurança com maior 
eficiência e celeridade, considerando que a falta de efetivo para vigiar o patrimônio 
também é reflexo dos cortes de recursos. Sobre a contratação de professores substitutos 
para cobrir direitos, o pró-reitor de Ensino e Graduação, Adelmo Carvalho da Silva, que 
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estava presente na assembleia, disse que tem se esforçado para agilizar os processos da 
universidade, e que alertará os coordenadores de cursos sobre a necessidade de 
encaminhar rapidamente. O professor Maelison Neves sugeriu que se forme uma 
parceria entre a Adufmat-Ssind e a UFMT para pensar um protocolo no caso da licença 
maternidade. 
 
Retorno às atividades presenciais  
A estimativa da UFMT é que todas as atividades retornem, no formato presencial, no 
dia 11/04. O sindicato tem debatido essa orientação, e chegou a protocolar uma lista de 
cuidados que a instituição precisa garantir para que esse retorno seja seguro para toda a 
comunidade acadêmica. No entanto, a partir dos novos fatos envolvendo a pandemia, a 
categoria decidiu revisar todos os pontos. “A UFMT produz ciência e não pode ir contra 
isso”, disse o pró-reitor de Ensino e Graduação, afirmando que analisou rigorosamente 
o documento apresentado pela Adufmat-Ssind e que a instituição, baseada no preceito 
de autonomia universitária, exigirá o cartão de vacinação a todos, respeitando aqueles 
que, por alguma indicação médica, não possam tomar a vacina. “Estamos elaborando 
um plano que possivelmente irá para aprovação do Conselho Universitário (Consuni)”, 
declarou. O diretor de Comunicação da Adufmat-Ssind, Leonardo Santos, destacou que 
a preocupação central é a segurança de todos. A questão é o momento da pandemia que 
mudou e, por isso, manter só a aprovação daquelas orientações apresentadas à 
universidade não seria mais viável”, afirmou. Assim, após várias manifestações, os 
participantes decidiram reafirmar o acúmulo dos debates realizados até então e 
apresentados à universidade, com as seguintes alterações: possibilidade de o professor 
permanecer em atividade remota/hibrida caso não se sinta seguro para o retorno; 
garantia de máscaras Pff2 a todos os estudantes; garantia de condições para o trabalho 
remoto, em especial os custos da plataforma para gravar as aulas; revisão da resolução 
sobre estágio para garantir a biossegurança no que concerne à Covid-19 e a inclusão da 
cobertura em casos de contaminação pela doença; plano de contenção de surto com 
regras para suspensão temporária de aulas, plano de comunicação com pessoas que 
tiveram contato com pessoa infectada,etc. 
 
Construção da greve  
Os professores aprovaram a indicação de que o ANDES-SN construa, dentro do 
Fonasefe, a greve unificada em defesa da reposição salarial e de respeito aos serviços 
públicos.  
Finalmente a Diretoria da Adufmat-Ssind, convoca os sindicalizados para Assembleia 
Geral Extraordinária a se realizar no dia 24 de fevereiro de 2022 (quinta-feira) as 
13h30h (Cuiabá), a qual terá a seguinte pauta 01) Informes;02) Análise de 
Conjuntura;03) Construção do dia 08 de março - Dia Internacional da Mulher;04) 
Escolha de Delegados/as para o 40 Congresso do Andes; 
 


