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Circular nº 184/2022 

Brasília (DF), 26 de maio de 2022 

 

 

 

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

 

 

Companheiros(a)s, 

 

 

Encaminhamos o relatório da reunião do Setor das IFES, realizada no dia 20 de maio de 

2022, no formato presencial, em Brasília (DF),  das 9h às 19h, no Hotel San Marco – Brasília – DF. 

 

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

 

 

 

Porf. Luiz Henrique dos Santos Blume 
3º Secretário 
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RELATÓRIO DA REUNIÃO SETOR DAS IFES DO ANDES-SN, EM20/05/2022 

 

Data: 20 de maio de 2022 (Presencial) 

Horário: Das 9h às 19h; 

Local: Brasília (DF) –  Hotel San Marco – SHS Q. 05 BLOCO C - Setor Hoteleiro SUL - Asa Sul, 
Brasília - DF, 70322-914 

 PAUTA: 

1.      Informes nacionais; 

2.      Avaliação da rodada de AG com indicativo de greve para o dia 23/05; 

3.      Encaminhamentos. 

 

Presentes: Anexo I 

 

A reunião aconteceu em Brasília (DF), no Hotel San Marco, e teve seu início às 9h27, contando 
com a representação de 25 seções sindicais e um total de 35 participantes, além da Diretoria 
Nacional do ANDES-SN, conforme lista de frequência que segue em anexo. Após apresentação do 
vídeo "Futuro da Educação no Brasil", a Diretora Cristine Hirsch (1ª VPR Nordeste II) fez a 
saudação de boas-vindas à(o)s presentes e apresentou as demais Diretoras compondo a coordenação 
da mesa: Joselene Mota (1ª VPR Norte II) e Sandra Marinho (2ª VPR Nordeste III). Destacou ainda 
a presença de Maria Regina Àvila ( Secretária-Geral), Francieli Rebelatto (2ª Secretaria) e Jennifer 
Webb (3ª Tesoureira) da diretoria nacional.  Em seguida Cristine apresentou a pauta, conforme a 
Circular nº 155/2022, e abriu para os informes da Diretoria Nacional. 

 

1. INFORMES (Diretoria Nacional) 

Regina Ávila informou que:  

- O 65° CONAD, sediado pela ADUSB, ocorrerá em Vitória da Conquista (BA), de 15 a 17 de 
julho de 2022, tendo como tema central: "Retorno presencial com condições de trabalho e políticas 
de permanência para fortalecer a luta por Educação Pública e liberdades democráticas"; o prazo 
para o credenciamento, prévio e digital, será de 23 de maio a 24 de junho de 2022; os textos 
deverão ser enviados pelas seções sindicais e pelo(a)s sindicalizado(a)s por E-mail para a Secretaria 
Nacional do ANDES-SN, até às 00h do dia 05 de junho de 2022; 
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- Ocorreu, em 11 e 12 de maio, o Encontro das Universidades, Institutos Federais e Cefet em luta 
contra as intervenções, em Brasília (DF), com a participação de reitore(a)s eleito(a)s e não 
empossado(a)s, lançamento de dois Dossiês e foram encaminhadas ações para dar visibilidade sobre 
o tema; destacou ainda que   no dia 19/05, a Diretoria Nacional ANDES-SN esteve na UFBA 
acompanhando o processo de discussão para eleições da reitoria. 

Francieli Rebelatto, complementou o informe da DN: 

- Reunião do FONASEFE: estava acontecendo concomitante à reunião do Setor das IFES, sendo 
enfatizada a agenda já estabelecida para o dia 31/05 – Dia de Mobilização Nacional dos Serviços 
Públicos Federal – cuja Circular sairá  com a programação – incluindo a Audiência Pública junto à 
Comissão Parlamentar da Minoria do Congresso Nacional;  

- No 21/05 acontecerá a Reunião Ampliada da Educação do âmbito federal no salão de reunião do 
Hotel San Marco, das  14h às 18h, de forma híbrida. A reunião será coordenada pela FASUBRA, 
SINASEFE e ANDES-SN, com participação das DN das entidades e de representação de suas 
bases, além de representantes de entidades estudantis que foram convidadas - UBES, FENET e 
UNE. 

 

INFORMES das Seções Sindicais (Anexo II)  

 

2. AVALIAÇÃO DA RODADA DE AG 

Na sequência, Cristine apresentou um quadro consolidado a partir das respostas das SSind à 
Circular nº 151/2022, sobre apreciação do indicativo de deflagração de greve em 23/05, e abriu para 
breve informe sobre a situação nas SSind em complementação ou ajuste ao quadro inicialmente 
apresentado.  

A metodologia consensuada sobre a avaliação se daria em dois momentos: a) rodada de informes 
das Assembleias; e b) avaliação da conjuntura e greve.   

Após atualização pelo(a)s presentes, a situação das deliberações dobre a deflagração da greve em 
23/05 resultou no quadro abaixo: 
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No retorno aos trabalhos, após o intervalo para o almoço, Francieli atualizou o informe sobre a 
reunião do FONASEFE e FONACATE: foi encaminhada a realização de ato para o dia 31/05 – Dia 
de Luta dos SPF, incluindo a Audiência “Em defesa dos serviços e servidore(a)s público(a)s” no 
Auditório Nereu Ramos na Câmara dos Deputados, como resultado de ação conjunta com a 
Bancada da Minoria da Câmara dos Deputados Federais. 

 

3. ENCAMINHAMENTOS 

Após consolidação das propostas de encaminhamentos, sugeridos pela Diretoria Nacional e aquelas 
indicadas pelas SSind, a mesa coordenadora encaminhou para apreciação e votação conforme segue 
abaixo: 

Deliberação sobre deflagração de greve 

Primeira votação:  deflagração da greve no dia 23/05. Foram 4 votos a favor da deflagração em 

23 de maio, 21 votos contrários e nenhuma abstenção.  

Segunda votação: manutenção do indicativo de greve. Foram 18 votos pela manutenção da 

construção da greve, 4 contrários à manutenção e 1 abstenção. 

Terceira votação:  c) indicativo de data para deflagração da greve. Foram 2 votos a favor do 

indicativo de data, 17 votos pelo indicativo sem data e 5 abstenções. 
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OUTROS ENCAMINHAMENTOS: 

As proposições a seguir foram consensuadas com o(a)s presentes: 

1) Construção ou fortalecimento de Comitês (Comissões) locais de mobilização para construção da 
greve nas universidades, institutos e CEFET; 

2) Realização de Rodada de assembleias até dia 09 de junho, para deliberar sobre a seguinte Pauta: 
1) avaliação de movimento de construção de greve dos SPF ou da educação; e 2) paralisação 
nacional no dia 10 de junho;  

3) Indicar 10 de junho para o Ocupa Brasília a ser apresentado para as entidades da Educação e no 
FONASEFE;  

4) Propor dias de paralisação (dia 10 primeira proposta) e de debates nas universidades, tendo como 
eixo: a) Transferência do(a)s aposentado(a)s para o INSS; b) Pagamento de precatórios aos 
docentes; c) Nomeação de reitore(a)s eleito(a)s; e) Manutenção da estrutura física das IFES e d) 
Luta pela manutenção do RU com alimentação e preços adequados  para os estudantes; 

5) Nova reunião dos setores no dia 11 de junho; 

6) Ampliar a Comissão Nacional de Mobilização de 3 integrantes para pelo menos 6 integrantes, no 
sentido de ampliar as ações de construção da greve; 

7) Fortalecer o conjunto de atividades nacionais planejadas a partir do FONASEFE e do próprio 
setor das IFES, e que as seções sindicais enviem sindicalizados para Brasília, construindo ações 
locais em articulação com outras categorias, especialmente com o movimento estudantil; 

8)  Que a diretoria nacional encaminhe às seções sindicais consulta sobre a existência de programas 
de institucionalizar o teletrabalho nas IFES similares ao Programa de Gestão e Desempenho 
instituído pelo decreto 11.072 de 17 de maio de 2022; 

9) Construção da PAUTA DE REIVINDICAÇÃO DA CATEGORIA;  

a) Manter e intensificar o processo de mobilização na base, buscando elaborar uma agenda e uma 
pauta para o Setor da Educação ou da categoria no sentido da construção da greve;  

b) Indicar o acréscimo na pauta já definida para greve dos SPF o tema das condições de trabalho, 
abordando as questões objetivas de funcionamento das IFES: cortes orçamentários, contra o 
Decreto 11.072 de 17 de maio de 2022, apoio e permanência estudantil, condições sanitárias, 
intervenções, revogação da Nova Lei do Ensino Médio e das Novas Diretrizes para Educação 
Profissional e Tecnológica, entre outras deliberações do Plano de Lutas do Setor das IFES aprovado 
no 40° Congresso.   



 

6 
 

Por fim, a mesa encaminhou a lista de representantes que irão participar da reunião Ampliada do 
Setor da Educação, que foi realizada no dia 21/05: Magali Menezes (UFRGS), Leonardo Santos 
(ADUFMAT),  Silma Nunes (ADUFU), Fernando Nogueira (ADUFLA), Leonardo Andrada 
(APES-JF), Paulo Vieira Neto (APUFPR), Adelson Moreira (SINDICEFET), Celeste Pereira 
(ADUFPEL) e André Martins (SINDOIF). 

Às 18h37, em não havendo mais nenhum assunto a tratar, a reunião foi encerrada pela coordenadora 
da mesa, Cristine Hirsch, que agradeceu a participação de todos e todas.    
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ANEXO I – LISTA DE FREQUENCIA 

SEÇÃO SINDICAL REPRESENTANTE(S) 
 

1.ADUFAC Letícia Mamed 
2.ADUA Maria do Rosário do Carmo 
3. ADUFPA Adriane Raquel S. De Lima 
4.SINDUNIFESSPA Emerson Boscheto 
6.ADUFERSA Cláudio ROcha 
7. ADUFCG Antônio Lisboa L. Souza 
8.ADUFS Beatriz T. Freitas 
9. ADUnB Jaques de Novion 
10. SESDUFT Luiz Augusto Mazzarolo 
11. ADUFMAT Leonardo Moreira dos Santos 

Marlene Menezes 
12.SINDCEFET-MG Adelson Moreira 

Suzana Lima 
13. ADUFU Silma do Carmos Nunes 

Sidney Ruocco Junior 
14. APESJF Leonardo Silva Andrada 
15. ADUFLA Fernando Nogueira Martins Junior 
16. ADUFOP André Mayer 
17. ADUFSJ Maria Jaqueline de Grammont M. De 

Araújo 
18. ADUFES Jacyara S. Paiva 
19. ADUFF Cláudia March 

Waldyr L. de Castro 
20. SINDUFFS Leonardo Rafael Santos Ceitão 
21.APUFPR Paulo Vieira Neto 
22. SESUNILA Rogério Griogliaco 
23. Seção Sindical do ANDES SN na UFRGS Magali Menezes 
24. ADUFPEL Celeste Pereira 

Elaine Neves 
25. SINDOIF Rafael Alfonso 
 

DIRETORIA NACIONAL 
Cristine Hirsch Francieli Rabelatto 
Jennifer Webb Joselene Mota 
Regina Ávila Sandra Marinho 
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II – INFORMES DAS SEÇÕES SINDICAIS 

 

Seção Sindical do Andes-SN na UFRGS 

 Maria Ceci Misoczky - Secretária da Seção 
AG realizada no dia 4 de maio. O segundo item da pauta foi “Indicativo de greve dos e das docentes 
federais”. Após amplo debate, a Assembleia aprovou, por unanimidade, realizar em 13 de junho, no 
início do semestre letivo, dia de mobilização com assembleia docente e que a Comissão de 
Mobilização articule atividades conjuntas com estudantes, técnicos e terceirizados. A data se refere 
ao reinício do período letivo após o recesso que se inicia em 19 de maio. 

 

ADUFDOURADOS 

 Alexandre Bergamin Vieira 
1. Realizada assembleia no dia 17/05 com a presença de oito (8) filiad@s e  diretoria. NÃO 
APROVAÇÃO de ADESÃO À GREVE DOS SPF a partir de 23/05 devido DESMOBILIZAÇÃO e 
APATIA da categoria e indicação para continuidade do Comando Nacional de Mobilização em 
Brasília (da mesma forma como realizado nas vigílias contra a reforma administrativa) com vigília 
no MINISTÉRIO DA ECONOMIA em conjunto com o FONASEFE; 2. deliberação de 3 atos 
CONTRA A INTERVENÇÃO, nas seguintes datas: 26/05 (show financiado pelo SICREDI com 
ANA CAÑAS canta BELCHIOR) - atos dentro do auditório e fora do espaço (contato com a 
produção da cantora para nos apoiar na ação); 11/06 em alusão aos 3 anos de INTERVENÇÃO; 08 
e 09/07 Quadrilha do LARANJAL (em alusão aos laranjas do Bozo) na festividade do Arraiá da 
UFGD. 

 

ADUA 

 Maria Rosária do Carmo 
Ainda estamos em recesso na Universidade Federal do Amazonas. As aulas, de forma presencial, 
serão retomadas no dia 30 de maio de 2022. Nossa última Assembleia Geral, presencial, ocorreu no 
dia 28 de abril de 2022, com um quórum de seis participantes. Não discutimos a proposta de greve, 
cujo indicativo já havia sido aprovado, desde que de greve unificada, em AG presencial realizada 
no dia 17 de março de 2022. Nossa avaliação, de forma objetiva e direta, é que nós do Serviço 
Público Federal perdemos o tempo da greve e, no setor da educação, não contamos com a 
necessária conjugação de forças para deflagrar, como é apontado, um movimento grevista. O que 
nos cabe é manter a mobilização e intensificar a concentração em Brasília,  no centro do poder e do 
desgoverno. 
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APUFPR 

 Andrea Emilia Marques Stinghen 
Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, os docentes da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR), reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária Virtual, através da 
plataforma Zoom, no endereço: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEpc-
qvqTgiGdQEDwVERDkPBUP-IpTva6qU,  às 16h em segunda chamada, com a presença de 80 
(oitenta) docentes, sob a Presidência do Professor Paulo Vieira Neto, Presidente da APUFPR-
SSind, designando como secretária a Professora Andréa Emilia Marques Stinghen, Vice-presidente 
da APUFPR-SSind, deliberaram: 

1) Deflagração de greve dia 23 de maio, por tempo indeterminado:  

72,5% contrários; 27,5% favoráveis e 0 abstenção.  

Diante do resultada, não foi aprovada a deflagração de greve na UFPR. 
2) Continuidade da construção da greve unificada dos Servidores Públicos Federais (SPF): 59% 
favoráveis, 40% contrários e 1% abstenção. 

 

ADUFES 

 Junia Claudia Zaidan e Luciana P. R. G. Soares 
  

A AG da Adufes decidiu manter o indicativo de greve sem data para deflagração, com calendário de 
mobilização e ampliação da Comissão Local de Mobilização. 

 
O livro "A Invenção da balbúrdia: intervenções de Bolsonaro nas instituições federais de ensino 
superior", da co-autoria de André Ricardo Pereira, Junia Zaidan e Ana Carolina Galvão, escrito no 
âmbito da Adufes, com apoio do Andes e lançado no evento nacional contra as intervenções, no dia 
11 de maio, em Brasília, será relançado pela Adufes, com previsão para junho de 2022. 

COMPLEMENTO DO INFORME ENVIADO ONTEM, junto com o resultado da AG, nos 
seguintes termos: Em conformidade com a deliberação do 40º Congresso, (TR 35) foi "Que o GT 
CARREIRA, realize no segundo semestre de 2022, em conjunto com o setor das IFES, IEES/IMES 
e GTPE, o III Encontro Nacional do ANDES-SN sobre a Carreira EBTT e Ensino Básico das 
Instituições Estaduais e Municipais de Ensino Superior. (Atualização do 39º congresso)", a Adufes 
indica disponibilidade para sediar este encontro.  
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SESDUFT 

 Luiz Augusto Mazzarolo 
Realizamos assembleia geral da SESDUFT em 12/5/2022 com a pauta principal referente ao 
indicativo de greve para 23/5/2022. A AG foi realizada em modelo híbrido, devido ao ainda período 
de transição da pandemia e também devido à nossa condição de multicampia. Desta forma, tivemos 
um total de 12 (doze) sindicalizados participando (sete presencialmente e cinco on-line). Após 
discussão, aprovou-se por unanimidade o APOIO À GREVE, PORÉM SEM DATA DEFINIDA, 
entendendo a necessidade da construção do movimento através de uma maior mobilização das 
bases. 

 

ADUFOP 

 Larissa Lana - Assessoria de Comunicação 
Após um extenso debate, em que houve 2 blocos de 10 falas cada um, a Assembleia aprovou o 
Indicativo do ANDES-SN - Greve a partir de 23 de maio, por 23 votos favoráveis, 3 contrários e 1 
abstenção, posição que será levada para próxima reunião do setor das IFES, em 20 de maio, em 
Brasília. Também foi aprovada a proposta da mesa de construção de uma Comissão de Mobilização, 
por 15 votos favoráveis, 1 contrário e 6 abstenções, formada pelos membros da Diretoria 
(Professoras/es Kathiuça Bertollo, Deborah Nascimento, Joana Ferreira, Karina Barbosa, Rodrigo 
Ribeiro e Marcelo Donizete) e pelos professores Marcos Calazans e Marcelo Abreu que também se 
colocaram à disposição. A Comissão permanece aberta às/aos interessadas/os em compô-la, para 
tanto, devem entrar em contato com a ADUFOP, a partir do e-mail comunicacao@adufop.org.br. 

 

APESJF-SSIND 

 Diretoria APES 
Informes da APES para Reunião de Setor das Federais do ANDES-SN do dia 20 de maio  
Informes sobre as atividades da APES desde a última reunião de setor, no dia 22 de abril  
 
 
25 DE ABRIL - APES realiza campanha no início do semestre letivo 

A APES divulgou, esta semana, uma campanha de boas-vindas e de conscientização para o início 
do semestre letivo na UFJF e no IF Sudeste MG, reafirmando o posicionamento da entidade diante 
do retorno presencial e convocando a categoria para a filiação e participação nas mobilizações do 
sindicato. 
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27 DE ABRIL - Câmara Municipal de Juiz de Fora pode votar lei que proíbe linguagem neutra – 
questão está em discussão no STF 
Está em votação na Câmara Municipal de Juiz de Fora um projeto de lei, que visa inicialmente 
garantir o ensino formal da língua portuguesa nas escolas. No entanto, o conteúdo da proposta 
chamou a atenção dos setores ligados à educação por, na verdade, realizar uma tentativa de barrar a 
utilização da linguagem de gênero neutro dentro do município (texto completo do PL pode ser 
acessado aqui. 

 
28 DE ABRIL - APES, Sinpro e Sind-Ute publicam nota de repúdio ao PL que visa implementar 
censura no ensino de língua portuguesa 

A APES em conjunto com entidades da educação de Juiz de Fora publicaram na manhã desta 
quinta-feira, 28 de abril, uma nota repudiando o Projeto de Lei 117/2021, que pode proibir o uso da 
linguagem neutra no ensino da língua portuguesa nas escolas do município. Leia a nota aqui. 

 
29 DE ABRIL - APES realiza ações na Semana Nacional de Lutas 

No âmbito do fórum intersindical do IF Sudeste MG, APES, Sintufejuf e Sinasefe realizaram uma 
campanha digital nas redes sociais das 3 entidades, chamando a atenção para a necessidade de 
ampliação do orçamento do instituto e pela luta dos SPF. As entidades destacaram a luta dos TAE 
da UFJF e IF, em greve desde o dia 23 de março.  

Na UFJF, a APES ocupou o campus com diversas faixas e com o banner em frente à sede, 
reafirmando a luta do sindicato pela recomposição do orçamento das instituições federais de ensino, 
pelo reajuste salarial emergencial e pelo retorno presencial seguro. Em conjunto com o Sintufejuf e 
o DCE, a APES também realizou panfletagem no campus no dia 28 de abril, com material que 
destacou o impacto dos cortes orçamentários na UFJF para o funcionamento da instituição e a 
qualidade da educação. 

 
29 DE ABRIL - APES divulga nota defendendo o direito à participação remota em reuniões 
colegiadas da UFJF 

A APES divulgou, nesta sexta feira uma nota defendendo o direito à participação remota em 
reuniões colegiadas da UFJF, de professores e professoras que, amparados no art. 4º da Instrução 
Normativa nº 90/2021 do Ministério da Economia (IN90), mantiveram suas atividades na 
modalidade remota em razão de portarem condições ou fatores de risco que podem agravar os 
efeitos da Covid-19. Leia a nota aqui. 
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29 DE ABRIL - TAES da UFJF e do IF Sudeste MG aprovam suspensão da greve e retorno ao 
estado de greve a partir de 2 de maio 

Em assembleia realizada nesta quinta-feira, 28 de abril, servidoras e servidores técnico-
administrativos em educação aprovaram a suspensão da greve da categoria, com retorno ao trabalho 
integral a partir de segunda-feira, dia 2 de maio, e manutenção da situação de estado de greve. 

  
29 DE ABRIL - Governo segue atacando a educação e Bolsas PROQUALI terão redução de 25%A 
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Presidente da Comissão Gestora do PROQUALI, publicou um 
edital, na quarta-feira, sobre a redução no valor das bolsas PROQUALI. O documento cita a 
Resolução nº 16/2022, de 13 de abril de 2022 que aprovou o orçamento da Universidade Federal de 
Juiz de Fora (UFJF) para o exercício de 2022, aplicando redução de 25% (vinte e cinco por cento) 
nas bolsas PROQUALI. 

 

2 DE MAIO - 1º de maio: APES esteve presente em ato pelo Dia dos Trabalhadores/as em JF. A 
APES esteve presente neste domingo, 1º de maio, no ato público pelo Dia das Trabalhadoras e dos 
Trabalhadores. Em Juiz de Fora, a ação foi realizada na Feira da Avenida Brasil e organizado pelas 
Centrais Sindicais, Sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras e pelo Comitê Fora Bolsonaro. Na 
pauta da manifestação estavam a luta contra o aumento dos preços de alimentos e combustíveis, a 
defesa da vida, do emprego e do aumento dos salários e o “Fora Bolsonaro”. Além das falas dos e 
das representantes de entidades e movimentos sociais, houve panfletagem na feira para dialogar 
com a população e uma apresentação cultural do grupo de tambor mineiro Ingoma. 

 
9 DE MAIO - Assembleia Geral aprova regimento eleitoral e indica continuidade da construção da 
greve unificada. Professores e professoras da UFJF, IF Sudeste MG e João XXIII se reuniram no 
final da tarde de segunda-feira, 9 de maio, na Assembleia Geral, de forma virtual, e aprovaram o 
regimento eleitoral que vai coordenar as próximas eleições da APES que ocorrerão em setembro 
deste ano. Aprovaram ainda a continuidade de construção da greve unificada dos servidores 
públicos federais e a busca de um novo calendário de mobilizações. A proposta será levada à 
próxima reunião do Setor das Federais do ANDES-SN. 

11 DE MAIO - APES, Sinpro e Sind-Ute convocam categoria docente contra PL que quer promover 
censura nas escolas municipais 

Entidades da educação de Juiz de Fora estão mobilizadas para barrar o projeto de lei 117/2021, que 
está em tramitação na Câmara Municipal e deverá ser votado no próximo dia 17 de maio. Para isso, 
estão convocando todos e todas para uma manifestação que vai acompanhar a votação da proposta, 
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com concentração marcada para as 16h30, em frente ao prédio do legislativo municipal. O objetivo 
é pressionar os vereadores e vereadoras pela rejeição da proposta e lutar pela liberdade de ensinar e 
aprender e por uma educação cidadã, inclusiva e socialmente referenciada. 

 

ADUFAC 

 Letícia Helena Mamed 
Retomamos as aulas presenciais em março e no fim de março foi formado um comitê de 
mobilização para trabalhar a construção da greve dos Servidores Públicos Federais, esse comitê tem 
construído os atos públicos e tem feito um trabalho de comunicação visual a partir de painéis 
gigantes que tem sido colocados em todas as áreas da Universidade.  
A nova gestão da ADUFAC tem realizado um esforço para manter e atrair novos filiados, sendo 
assim, estamos com uma nova assessoria jurídica que fica à disposição dos professores, de forma 
presencial e/ou online para atender suas demandas institucionais e trabalhistas ; Também nessa 
última semana aconteceu a reinauguração da Feira agroecológica da ADUFAC, essa feira surgiu a 
partir dos encaminhamentos da 4ª etapa do Curso de Formação Política e Sindical do ANDES-SN, 
que aconteceu na sede da ADUFAC em fevereiro de 2019. Com o intuito de constituir vínculo da 
Universidade com a classe trabalhadora e suas reais demandas. 

Por fim, em nossa última assembleia ocorrida no dia 16 de maio, tivemos uma discussão acalorada e 
apesar de ter falas divergentes ao indicativo da greve para o dia 23 de maio, todos que falaram 
reconheceram que o principais  instrumentos políticos para requerer nossos direitos é a greve; e que 
o momento para greve nunca é ideal; e que agora é hora de estarmos mobilizados para conseguir 
nossos direitos. Após discussão, a maioria do(a)s professore(a)s presentes, incluindo a votação dos 
professores de Cruzeiro do Sul decidiram em acompanhar esse indicativo de greve. 

 


