
 

 

Circular nº 303/2020 

Brasília (DF), 9 de setembro de 2020. 

 

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

 

Companheiro(a)s, 

 

Reencaminhamos o relatório da reunião conjunta dos setores das IFES e 

IEE/IMES, realizada virtualmente, nos dia 27 e 28 de agosto do corrente ano. Pedimos 

para considerar esta versão em detrimento da que foi enviada por meio da Circular nº 

291/2020.  

Sem mais para o momento, renovamos nossas cordiais saudações 

sindicais e universitárias. 

 

Prof.ª Eblin Farage 

Secretária-Geral 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RELATÓRIO DA REUNIÃO CONJUNTA DOS SETORES DAS IFES E 

IEES/IMES 

 

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

Data: 27 e 28 de agosto de 2020; 

Horária: dia 27 das 9h às 18h, com intervalo para almoço e lanche.  

Almoço – 13h às 14h 

Dia 28 das 9h às 13horas. 

 

Pauta: 

1. Informes das Seções Sindicais (Anexo II); 

2. Informes Nacionais; 

3. Conjuntura; 

4. Ensino Remoto; 

5. Imposição do retorno das atividades de ensino presencial; 

6. Resoluções do 8º CONAD Extraordinário; 

7. Encaminhamentos; 

8. Outros assuntos 

 

A reunião teve início às 9h 27 com Guinter Leipnitiz diretor e membro da 

Coordenação do Setor das IFES, dando as boas vindas a todo(a)s o(a)s participantes e 

apresentando o(a)s diretore(a)s que estarão presentes na reunião. Informou, ainda, que a 

coordenação da mesa de condução da reunião será composta, também, pela diretora e 

membra da Coordenação do Setor das IEES-IMES, Roseli Rocha. 

Após a apresentação da coordenação da reunião, justificou-se a 

realização da mesma de modo virtual, forma não prevista no estatuto do Sindicato 

Nacional, mas que, neste momento de pandemia e isolamento social, foi a única forma 

de garantir um diálogo mais próximo entre as seções sindicais. Explicitou- se, ainda, 

que como essa não é uma forma que guarda respaldo estatutário legal e como a 

modalidade on-line exige outra dinâmica organizacional, foi necessário definir algumas 

regras para o funcionamento do dia de trabalho virtual, conforme segue abaixo: 



 

 

✓ Cada seção sindical só pode designar um(a) representante para a 

reunião; 

✓ Os informes das seções sindicais foram solicitados com 

antecedência para que pudessem ser socializados previamente e, assim, 

agilizar o processo da reunião. Desse modo, todas as seções que 

enviaram seus informes até às 15h do dia 26/08, conforme estabelecido 

na circular nº 264/2020, tiveram as informações socializadas às 17h do 

mesmo dia; 

✓ No ponto de conjuntura será aberta a inscrição e terá o tempo de 5 

minutos para cada participante apresentar suas considerações, passando a 

3 min, quando for uma reinscrição; 

✓ As propostas para serem aprovadas na reunião deverão ser 

votadas, sendo um voto por Seção Sindical, da seguinte forma: O(A) 

delegado (a) informa no chat a Seção Sindical que representa e como 

vota; 

✓ As propostas de encaminhamentos devem ser enviadas por 

escrito, através do chat e para o e-mail indicado do(a) relator (a) da 

reunião. 

 

Após as explicações sobre o funcionamento da reunião, solicitou-se 

à(ao)s participantes que se identificassem no chat, informando com a Seção Sindical. 

Informou-se, ainda, que caso tenha substituição de representante, deve ser informado à 

Secretaria do ANDES-SN, para controle e segurança da reunião. 

Seguindo, após a apresentação teve início o primeiro ponto de pauta, 

conforme segue abaixo. 

2. - INFORMES NACIONAIS: 

 

2.1 CSP – Conlutas 

Informe sobre CSP-Conlutas: Antonio Gonçalves informou que foi realizada reunião da 

Coordenação Nacional da Central entre 24 e 25 de julho, com 574 participantes (243 

representantes com direito a voto e 321 observadore(a)s, de 143 entidades, minorias e 

movimentos). O professor completou informando que uma extensa pauta de lutas foi 

aprovada e consta do relatório enviado para as bases. 

2.2 Fórum Sindical e Popular 



 

 

Informe sobre o Fórum Sindical, Popular e de Juventudes de Luta por 

Direitos e Liberdades Democráticas Antonio Gonçalves informou que o Fórum realizará 

uma planária da educação com o tema “Debate sobre o ensino remoto e organização da 

luta contra a volta das aulas presenciais”, em 05 de setembro, às 14h; e que está 

construindo a campanha Fora Bolsonaro junto com outras frentes de luta; o ANDES-SN 

e o SINASEFE proporão a participação do Fórum no Congresso Internacional da 

Educação. Articulação internacional da Educação e Congresso Mundial de Educação, 

onde o ANDES-SN foi convidado para participar de uma articulação internacional, mais 

especificamente da América Latina, que está reunindo entidades da educação de vários 

países e estão organizando um Congresso Mundial de Educação para os dias 26 e 27 de 

setembro com plenárias preparatórias nos países. Eblin e Coggiola participaram de uma 

reunião virtual no dia 12/08/20, e Eblin de uma live no dia 14/08/20 para discutir a 

educação superior na América Latina. A partir das resoluções do 38º Congresso do 

ANDES-SN, que deliberou que o Sindicato Nacional fizesse um levantamento das 

organizações existentes na América Latina, a indicação é de que o Sindicato Nacional 

possa participar dessa articulação na condição de observador, para posterior deliberação 

em futuro Congresso. A percepção é que as entidades que compõem essa articulação 

internacional, que está buscando também a organização de um espaço coletivo, ainda 

sem formato definido, é que se localizam, politicamente, fora do campo da conciliação 

de classes, como é característico das organizações de educação na América Latina. Do 

Brasil estão participando ANDES- SN, SINASEFE e oposição da APEOESP. 

2.3 FONASEFE  

O FONASEFE realizou um seminário nacional entre os dias 12 e 14 de 

agosto.08, com o tema “O Governo Bolsonaro e suas políticas e as consequências par a 

democracia brasileira”. 

1. Eixo central: campanha principal 

• Construir a Campanha Unificada do(a)s SPFs de 2020/2021, de 

forma articulada com o FONASEFE a partir da definição dos eixos 



 

 

organizativos da pauta, de estratégias de ação e de calendário, integrando 

e consolidando a unidade política de ação do(a)s SPF. 

O FONASEFE deve centrar suas ações contra a reforma administrativa e 

em solidariedade às lutas da classe trabalhadora. Para tanto, atuará na busca da unidade 

contra a política ultraliberal e o projeto de destruição dos serviços públicos, bem como 

derrotar as demais políticas do governo Bolsonaro e lutar em defesa dos direitos e por 

um projeto da classe trabalhadora. 

21. Dia nacional de lutas 

• Realização de um dia nacional de lutas com greves e paralisações, 

em 30 de setembro, nas três esferas do funcionalismo (municipal, 

estadual e federal) e empresas estatais, em diálogo com o movimento 

estudantil e movimentos sociais para a segunda quinzena de setembro/20. 

Aprofundar o debate sobre esse tema com o(a)s trabalhadore(a)s no setor 

público. 

• Neste marco, desenvolver articulações com as centrais sindicais, 

sindicatos, juventude e movimentos sociais para avançar na construção 

das iniciativas.  

2.1.1. Preparação do Dia Nacional de Lutas (DNL) 

3. Calendário 

Agosto: 

• Realizar plenárias estaduais do(a)s servidore(a)s público(a)s das 3 

esferas e com trabalhadore(a)s(as) das empresas estatais, na primeira 

quinzena de setembro, com o objetivo de construir o Dia Nacional de 

Lutas e a campanha unificada em defesa do funcionalismo público e dos 

serviços públicos. 

• Construir comitês estaduais/regionais/locais das três esferas do 

funcionalismo e empresas estatais, fortalecendo os fóruns já existentes. 

Construir comitês estaduais/regionais/locais das três esferas do funcionalismo e 

empresas estatais, fortalecendo os fóruns já existentes.  

1ªa quinzena de setembro: 



 

 

Realizar plenárias estaduais do(a)s servidore(a)s público(a)s das 3 esferas 

e com trabalhadore(a)s(as) das empresas estatais, na primeira quinzena de setembro, 

com o objetivo de construir o Dia Nacional de Lutas e a campanha unificada em defesa 

do funcionalismo público e dos serviços públicos 

2.4. Encontro Coletivo Jurídico. 

Foi realizado reunião virtual do Coletivo Jurídico Nacional, no dia 21 de 

julho de 2020, com a presença de mais de 80 pessoas entre assessorias jurídicos e 

diretore(a)s das seções sindicais, que teve como pauta: Portaria MEC nº 544/2020: 

atividades presenciais x ensino remoto; Lei Complementar nº 173/2020: afetação aos 

direitos do(a)s servidore(a)s público(a)s e Instrução Normativa nº 28: direito aos 

adicionais, férias e demais parcelas. O relatório já foi enviado por circular.  

Circular nº 257/2020 - Encaminha nota da Diretoria do ANDES-SN de 

repúdio ao trabalho docente voluntário na UFSCAR, enviada em 11 de agosto de 2020- 

Lembrar que temos uma nota técnica da AJN de maio de 2018 que aponta as 

ilegalidades desse tipo de contratação, material que pode ser utilizado na luta política 

travada pelas seções sindicais. 

Nota técnica sobre livre manifestação do(a)s servidore(a)s e ilegalidades 

de normativa da CGU, enviada pela Circular nº 276/2020, em 20 de agosto. Pressão 

sobre parlamentares contra a aprovação do PL nº 2.3060, que trata da questão da 

isenção de Imposto de Renda para empresas e pessoas físicas que investirem em 

Instituições de Ensino Superior, públicas e privadas, para o enfrentamento da pandemia. 

O projeto em questão é uma nítida tentativa de promover incentivos à injeção de 

investimentos do setor privado em pesquisas e projetos realizados pelas instituições de 

ensino e por entidades civis sem fins lucrativos relacionados à pandemia do novo 

coronavírus, num movimento evidente de transferência, para o setor privado, de 

recursos destinados ao financiamento de projetos e pesquisas do setor público. 

Sobre o trabalho voluntário, a nota técnica da AJN foi encaminhada na 

Circular nº 281/18 – Ver Anexo 3. 



 

 

2.5 Setor das IEES/IMES 

A professora Roseli Rocha informou que foi convocada a reunião do 

Setor das IEES/IMES, para os dias 3 e 4 de setembro de 2020 (quinta-feira e sexta- 

feira), por plataforma on-line, com pauta: Debate Temático Dívida Pública e 

Financiamento das IEES/IMES; Ensino Remoto Emergencial nas IEES/IMES e 

Resistências; Encontro do Setor; Encaminhamentos. A professora justificou a 

convocação da reunião por se tratar de discussão específica dos setores das IEES/IMES 

2.6 Cortes no PLOA 

Nessa semana, o ANDES-SN enviou uma orientação para as seções 

sindicais pressionarem o(a)s parlamentares a rejeitarem o Projeto de Lei Orçamentária 

Anual (PLOA) com a redução de orçamento para a educação, tal como está sendo 

preparado pelo Executivo. Para auxiliar nessa iniciativa, foi encaminhado, por meio da 

Circular nº 269/2020, um modelo de carta a ser enviada pelas seções sindicais à(o)s 

parlamentares. Temos a notícia de que serão reduzidos 18% no orçamento da educação 

em 2021. Diante disso, estamos preparando uma campanha contrária ao corte, para tão 

logo o PLOA chegue à Câmara dos Deputados e inicie a sua tramitação. Outras ações 

serão promovidas, tais como a divulgação de cards e vídeos, com o objetivo de 

pressionar o(a)s parlamentares e o governo, além de mobilizar a categoria docente e 

demais setores da sociedade contra esse novo corte no orçamento da educação.  

CONJUNTURA 

Na abertura do ponto de conjuntura, o presidente do ANDES-SN, 

Antonio Gonçalves tratou dos impactos econômicos, informando que os dados da 

economia mostram o aumento do desemprego, com taxa em 13,6%, e da extrema 

pobreza. O governo federal articula-se com a reaproximação do centrão. Rodrigo Maia 

passa a ser o maior defensor de Bolsonaro, impedindo a tramitação dos mais de 40 

pedidos de impeachment apresentados à Câmara dos Deputados. Guedes, nesta disputa, 

talvez não permaneça na composição ministerial, mas para nós não fará muita diferença, 

pois a agenda ultraliberal permanecerá. 



 

 

Estamos vivendo uma tragédia, na maior crise sanitária dos últimos 100 

anos, pois estamos perdendo muitas vidas diariamente. Sobre a educação, o Programa 

Future-se continua na pauta do governo e tramitando em regime de urgência. O PL nº 

2306/2020 prevê, entre outras questões, a transferência de receita para iniciativa 

privada. O ensino remoto aumenta o lucro das empresas, mesmo sabendo que é 

excludente.  Continua a tentativa de mordaça à(ao)s  servidore(a)s. A reforma 

administrativa  está  tramitando, sendo  apesentada publicamente  com  a  falsa 

informação de que que será limitada aos à(o)s que forem ingressar a partir de agora no 

serviço público. Lamentavelmente, tivemos a notícia da gravidez de uma de uma 

criança violentada na infância. Por fim, o governo João Doria (PSDB-SP) enviou o PL 

nº 527/2020, que aliena imóveis, extingue a CDHU, EMUT, ITESP e outras empresas e 

órgãos públicos, além de sequestrar recursos das empresas estatais, fundação de 

pesquisa e das universidades estaduais no estado de São Paulo. 

3. Ensino Remoto 

O momento atual e a luta contra a precarização da educação via ensino 

remoto. A Diretoria abriu o ponto comentando a Nota Técnica divulgada na Circular 

284/2020, que apresenta, sobre o ensino remoto, vários elementos jurídicos para 

fortalecer a luta política de inconstitucionalidades e ilegalidades. Ainda, cita os 

dispositivos da LDB nº 9.394/96 de nulidade dos atos sobre a dimensão de várias 

normativas que o(a)s docentes não são obrigado(a)s a se submeter, entre elas está o 

assédio moral e a cessão de direitos autorais, pois existe material que não pode ser 

veiculado sem autorização expressa do(a)s docentes. 

Também, a Diretoria comentou as respostas à Circular nº 254/20 (22 

seções responderam). Só duas seções informaram que suas instituições não estão 

enfrentando a implementação do ensino remoto. Igualmente, destacou-se que nenhuma 

das instituições preveem qualquer política de acesso do(a)s docentes ao ensino remoto, 

o que realça o fato de o governo estar “economizando” recursos à custa do(a)s/as 

servidore(a)s público(a)s.  



 

 

Em seguida, abriu-se para o debate do tema. 

4. Imposição do retorno das atividades de ensino presencial 

O presidente do ANDES-SN, Antonio Gonçalves destacou a necessidade das seções 

sindicais pautarem a discussão sobre a demanda de uma greve  sanitária tendo em 

vista a possibilidade do retorno presencial das aulas. O ANDES-SN e o SINASEFE 

estão divulgando uma campanha de cards alertando sobre a precarização do ensino 

remoto e da impossibilidade do retorno presencial às aulas antes da realização de testes 

em massa para uma vacina contra a COVID-19.  

5. Resoluções do 8º CONAD Extraordinário 

A Diretoria abriu o ponto recuperando as resoluções do 8º CONAD Extraordinário: 

PRORROGAÇÃO DO MANDATO DA DIRETORIA NACIONAL BIÊNIO 2018-

2020 I – PRORROGAÇÃO DO MANDATO DA DIRETORIA NACIONAL DO 

ANDES-SN GESTÃO 2018-2020 

O 8º CONAD EXTRAORDINÁRIO, ad referendum do próximo CONGRESSO, 

delibera: 

1. Pela prorrogação do mandato da atual Diretoria Nacional (biênio 

2018- 2020), pelo prazo de até 90 (noventa) dias, prorrogáveis por mais até 

90 dias; 

2. Que a Comissão Eleitoral Central (CEC) será responsável por refazer 

o regimento e o calendário eleitoral, tão logo seja possível a realização de 

eleições sindicais, a partir do diálogo com as duas chapas concorrentes ao 

pleito; 

3. Que a Diretoria Nacional do ANDES-SN convoque um CONAD 

Extraordinário, até setembro de 2020, para deliberar sobre o novo regimento 

e calendário eleitoral recomposto e aprovado pela Comissão Eleitoral Central 

(CEC). 

Nesse momento, foi colocada na reunião que não seria pauta de 

deliberação, mas discussão para acúmulo das bases pensarem para o 9º CONAD 

EXTRAORDINÁRIO, que já foi convocado. 

O presidente do ANDES-SN, Antonio Gonçalves, iniciou a discussão in 

formando que a Diretoria teve o mandato prorrogado inicialmente por 90 dias, o que se 

encerra em 28.09, com a possibilidade de ser prorrogado por mais 90 dias. No entanto, a 

Diretoria avaliou que não será possível realizar as eleições do sindicato no primeiro 



 

 

período de prorrogação. Em reunião, a Diretoria deliberou pela indicação ao próximo 

CONAD Extraordinário que as eleições devem ocorrer ainda em 2020, com a posse de a 

nova Diretoria assumir em seguida.  

6. Encaminhamentos 

Apresentados os encaminhamentos propostos, a coordenação da mesa os 

projetou na videochamada e fez a leitura de cada proposta, sendo submetida à(o)s 

presentes para destaques e discussão. Foram então aprovados os seguintes encaminha- 

mentos: 

1. Que as seções sindicais mobilizem suas bases para pressionar 

o(a)s par- lamentares, utilizando o documento do ANDES-SN, para 

votarem contra o corte no orçamento da educação proposto no PLOA 

2021;. 

2. Manter o posicionamento político em defesa da educação 

presencial e contra o ensino remoto, que tem sido implementado de 

forma autoritária e excludente em universidades públicas, Institutos 

Federais e CEFET;. 

3. Que as seções sindicais montem pauta local específica com 

reivindicações da categoria neste momento, diante da implementação do 

Ensino Remoto Emergencial (ERE) e considerando que há muita 

diferença entre as universidades públicas, Institutos Federais e CEFET. 

4. Que as seções sindicais analisem as resoluções de suas 

instituições, relativas ao ensino remoto e seus impactos para o projeto de 

educação pública e universal, defendido nos documentos produzidos pelo 

ANDES- SN, com a finalidade de produzir material específico e 

denunciar os casos em que os direitos de docentes estejam sendo 

violados. 

5. Que o ANDES-SN e as seções sindicais combatam a precarização 

do trabalho docente e defendam que as instituições garantam as 

condições de trabalho do ensino remoto em caráter emergencial. 

6. Que o ANDES-SN, por meio das seções sindicais, defenda a 

garantia das condições sanitárias para a definição do retorno das 

atividades presenciais. 



 

 

7. Que as seções sindicais realizem levantamento local das 

condições de realização do trabalho e ensino remotos e seus 

desdobramentos no adoecimento e lutam para enfrentar seus efeitos sobre 

a saúde do(a)s trabalhadore(a)s docentes. 

8. Que as seções sindicais realizem levantamento das demandas 

do(a)as trabalhadore(a)as docentes, para posteriormente exigir respostas 

das ad- ministrações das IES; 

9. Que as seções sindicais, em articulação com os estudantes e 

técnicos administrativos, denunciem a falta de acesso e acessibilidade ao 

ensino remoto onde este foi implementado e exijam das instituições de 

ensino, que nesse momento de excepcionalidade, sejam garantidas as 

condições necessárias para tal acesso e acessibilidade. 

 10. Que as seções sindicais, que ainda não o fizeram, informem ao 

AN- DES-SN sobre a situação do Ensino Remoto. 

11. Que as seções sindicais ampliem a divulgação das críticas ao 

ensino remoto e das notas técnicas correspondentes ao tema produzidas 

pelo ANDES-SN. 

12. Que as seções sindicais debatam formas de resistência ao retorno 

de atividades presenciais nas universidades públicas, Institutos Federais e 

CEFET, sem a garantia das condições sanitárias, na perspectiva de 

construção de uma greve sanitária, a ser deliberada no 9° CONAD 

Extraordinário, defendendo o isolamento social até o momento em que as 

organizações de saúde sinalizarem a possibilidade de retorno. 

8. Outros assuntos 

O prof. César minto da ADUSP, encaminhou como recomendação para a 

Diretoria que os informes da mesma fossem disponibilizados por escrito e antecipados 

para as seções sindicais. 

Solicitou, ainda, que as análises de conjuntura do(a)s representantes das 

seções sindicais fossem também disponibilizados antecipadamente, por escritos, pelas 

seções sindicais. Argumentou que fazemos reuniões on-line e usamos o método 

presencial, dizendo que fica cansativo inscrições para conjuntura. 



 

 

ANEXO 1 

PRESENÇAS 

 

Data: 27 de agosto de 2020 - manhã 

Diretore(a)s:  

Antonio Gonçalves, Adriana Dalagassa, Eblin Farage, Guinter Tlaija Leipnitz, Luiz 

Henrique Blume, Mariana Trota, Mauricio Alves da Silva, Qelli Rocha, Roseli Rocha, 

Silvana Heidmann.  

SEÇÕES SINDICAIS:  

Alessandra Carrijo (ADUNIOESTE); Alexandre Medeiros do nascimento (ADUFPI); 

Ana Carolina Galvão (ADUFES); Andre Mayer (ADUFOP); André Franklin 

(ADCEFET-RJ); Andre Rosa Martins (SINDOIFRS); Anielli Lemes (ADUFVJM); 

Antonio Eduardo Alves de Oliveira (APUR); Arturo Samana (ADUSC-BA); Beatriz 

Tupinamba (ADUFS/SE); Bruno Rocha (ADUFC); Celeste Pereira (ADUFPel); Cesar 

Augusto Minto (ADUSP); Claudia Marques Roma (ADUFDOURADOS); Cassia Reis 

(ADUEMS); Diana Costa Diniz (APRUMA); Edilton Barcellos (ASPUV-SSIND); 

Fernando Cunha (ADUFPB); Francisco Pereira de Souza (ADUFAL); Gilberto Correia 

Silva  (APUG);  Hayaldo  Copque (ADUSB); Jaqueline  de  Grammont; Maria  Clara  

Oliveira Santos; José Irelanio Ataide (ADUFCG); José Carlos Bianchi (SINDUTF-PR); 

José Carneiro (ADUFPA); Julio Quevedo (SESDUFSM); Kelânia Freire Martins 

Mesquita (ADUERN); Lélica (ADUFMAT); Luciana Palharini (ADUFABC); Luiz 

Araújo (ADUNB); Manuela Cordeiro (SESDUF-RR); Marcelo Mario Vallina (ADUA); 

Marcia Umpierre (APROFURG); Marina Barbosa (APES); Mariuza Guimaraes 

(ADUFMS); Mauriene (ADUEPB); Neila Nunes de Souza (SESDUFT); Patricia Mechi 

(SESUNILA); Paulo Cesar Centoducatte (ADUNICAMP); Paulo Eduardo Rodrigues 

(SINDUEPG); Rafael da Costa Campos (SESUNIPAMPA); Ricardo Nobrega 

(ADUENF); Ronalda Barreto (ADUNEB – BA); Rubia Vogt (ANDES-UFRGS); 

Sidiney Ruocco Junior (ADUFU); Suzana Zatti (SINDCEFET-MG); Tarcisio Augusto 

(ADUFERPE); Vagno Emygdio Machado Dias (SINDIFSULDEMINAS); Valter 

Camargo (SINDUNESPAR); Zaira Valeska Fonseca (SINDUEPA); 

27 de agosto de 2020 - tarde 

Diretores (as) 

Antonio Gonçalves, Adriana Dalagassa, Eblin Farage, Guinter Tlaija Leipnitz, Katia 

Vallina, Luiz Henrique Blume, Mauricio Alves da Silva, Qelli Rocha, Roseli Rocha. 



 

 

SEÇÕES SINDICAIS: 

Alessandra Carrijo (ADUNIOESTE); Alexandre Medeiros do nascimento (ADUFPI); 

Andre Mayer (ADUFOP); Andre Franklin (ADCEFET-RJ); Andre Rosa Martins 

(SINDOIFRS); Andréa Gomes da Silva (ADUSB); Anielli Lemes (ADUFVJM); 

Antonio Eduardo Alves de Oliveira (APUR); Arturo Samana (ADUSC-BA); Beatriz 

Tupinamba (ADUFS/SE); Bruno Matias (ADUFC); Celeste Pereira (ADUFPEL); Cesar 

Augusto Minto (ADUSP); Claudia Marques Roma (ADUFDOURADOS); Cassia Reis 

(ADUEMS); Diana Costa Diniz (APRUMA); Edilton Barcellos (ASPUV- SSIND); 

Edson Franco (ADUFPB); Erika Suguagy (ADUFERPE); Francisco Pereira de Souza 

(ADUFAL); Gilberto Correia Silva (APUG); José Carlos Bianchi (SINDUTF-PR); José 

Carneiro (ADUFPA); Julio Quevedo (SESDUFSM); Kelânia Freire Martins Mesquita 

(ADUERN); Luciana Palharini (ADUFABC); Luis Antonio Pasquetti (ADUnB); 

Manuela Cordeiro (SESDUF-RR); Marcelo Mario Vallina (ADUFU); Suzana Zatti 

(SINDCEFET-MG); Vagno Emygdio Machado Dias (SINDIFSULDEMINAS); Valter 

Camargo (SINDUNESPAR); Zaira Valeska Fonseca (SINDUEPA). 

 

28/ 08/2020 - Manhã 

Diretores(as) 

Adriana Dalagassa, Eblin Farage, Guinter Tlaija Leipnitz, Katia Vallina, Luiz Henrique 

Blume, Mauricio Alves da Silva, Qelli Rocha, Roseli Rocha. 

SEÇÕES SINDICAIS 

Alessandra Carrijo (ADUNIOESTE); Alexandre Araujo Costa (SINDUECE); Fernanda 

Binatti Chiotte (ADUFES); Alexandre Medeiros do Nascimento (ADUFPI); André 

Franklin (ADCEFET-RJ); André Mayer (ADUFOP); Anielli Lemes (ADUFVJM); 

André Rosa Martins (SINDOIFRS); Arturo Samara (ADUSC-BA); Audi Nestor 

(UFMT); Antônio Eduardo Oliveira (APUR); Beatriz Tupinamba (ADUFS/SE); Bruno 

Matias (ADUFC); Cacilda Cavalcanti (APRUMA); Celeste Pereira (ADUFPEL); Cesar 

Augusto Minto (ADUSP); César André Luis Beras (SESUNIPAMPA); Claudia 

Marques Roma (ADUFDOURADOS); Edilton Barcellos (ASPUV-SSIND); Fernando 

José de Paula Cunha (ADUFPB); Francisco Pereira de Souza (ADUFAL); Gilberto 

Correia Silva (APUGSSIND); Hayakdo Copque (ADUSB); José Carlos Bianchi 

(SINDUTF-PR); José Carneiro (ADUFPA); Júlio Quevedo (SESDUFSM); Kelânia 

Frreire Mesquita (ADUERN); Luis Antônio Pasquetti (ADUNB); Manuela Finokiet 

(SINDOIF); Marcelo Vallina (ADUA); Marcos Filho (ADUFSJ); Marina Barbosa 

(APES); Mariuza Guimaraes (ADUFMS); Mauriene de Freitas (ADUEPB); Neila 



 

 

Nunes Souza (SESDUFT); Patrícia Mechi (SESUNILA); Paulo Eduardo Rodrigues 

(SINDUEPG); Reinada de Souza Oliveira (ADUFS); Ronalda Barreto (ADUNEB); 

Sidiney Ruocco Junior (ADUFU); Suzana Zatti (SINDCEFET-MG); Tarcísio Augusto 

(ADUFERPE); Vagno Emygdio Machado Dias (SINDIF SUL DE MINAS); Valter 

Camargo (SINDUNESPAR); Zaira Valeska Fonseca (SINDUEPA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 

INFORMES SEÇÕES SINDICAIS 

 

 

ADUFOP 

Informes prestados por: Diretoria ADUFOP 

 

Ações 

da 

Diretori

a 

Ações 

articulada

s com 

demais 

entidades 

Ações de 

solidarie

dade 

Ações da 

comunicação 

Açõe

s da 

Comi

ssão 

Eleit

oral 

da 

ADU

FOP 

Ações 

Jurídicas 

 

16/03/20

20 

Nota de 

esclareci

mento da 

Diretoria 

da 

ADUFO

P 

18 de 

Março: 

atos 

 

25/03/2020 

Em MG, 

ADUFOP e 

outras 

entidades 

assinam 

documento 

com 

solicitações 

urgentes a 

Romeu 

Zema 

 

31/03/20

20 

Doação 

de 15 

cestas 

básicas 

para o 

DCE 

 

26/03/2020 

Informativo  

 

 

31/03

/2020 

Comi

ssão 

Eleit

oral 

ADU

FOP 

- 

Gestã

o 

2020-

2022 

 

20/03/2020 

ADUFOP 

encaminha 

ofício à 

Reitora da 

UFOP 

solicitando a 

SUSPENSÃO 

do Calendário 

Acadêmico 
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cancelad

os e 

paralisaç

ão 

mantida 

 

 

 

  

suspe

nde o 

Proce

sso 

Eleit

oral 

da 

entid

ade 

 

 

17/03/20

20 

Reunião 

Presenci

al da 

Diretoria 

– 

Decisão 

de parar 

as 

atividade

s 

presenci

ais da 

ADUFO

P 

 

01/04/2020 

Nota 

Unificada: 

Paralisar a 

mineração 

por nossas 

vidas!  

 

28/04/20

20 

800 

folders 

para 

Campanh

a de uso 

do 

Máscara 

da Escola 

de 

Nutrição  

 

Reprodução de 

matérias, notas, 

lives do ANDES-

SN no Instagram, 

Facebook e Site 

da ADUFOP 

(diariamente) 

 

 

24/03

/2020 

Comi

ssão 

Eleit

oral 

ADU

FOP 

- 

Gestã

o 

2020-

2022 

mant

ém 

suspe

nsão 

 

15/04/2020 

ADUFOP 

contesta 

judicialmente a 

Instrução 

Normativa 28 
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 do 

Proce

sso 

Eleit

oral 

da 

entid

ade 

 

 

17/03/20

20 

Expedie

nte 

ADUFO

P 

 

 

30/04/2020 

Manifesto 

em Defesa 

da Vida na 

Educação 

em Minas 

Gerais 

 

 

28/04/20

20 

Doação 

de R$ 

5.026,35 

em 

materiais 

de 

construçã

o ao 

MAB 

(Movime

nto dos 

Atingidos 

por 

Barragen

s) para 

construçã

 

Clipping 

semanais com 

notícias da 

ADUFOP e do 

ANDES-SN 

 

  

23/04/2020 

ADUFOP 

ajuiza Ação 

Civil Pública 

contra 

Reforma da 

Previdência 
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o de uma 

casa para 

uma 

família 

atingida 

em Barra 

Longa. 

Ação 

crítica ao 

marco de 

04 anos 

do 

rompime

nto/crime 

e 

morosida

de do 

processo 

de 

reparação 

às 

comunida

des 

atingidas: 

(“A vale 

destrói, o 

povo 

constrói”

) 



 

 

 

19/03/20

20 

Nota da 

ADUFO

P contra 

o Ensino 

à 

Distânci

a - Em 

tempos 

de 

quarente

na - 

Coronaví

rus 

(COVID

-19) 

 

 

01/05/2020 

1º DE 

MAIO EM 

OURO 

PRETO E 

MARIAN

A: DIA DE 

LUTA DO 

TRABALH

ADOR E 

TRABALH

ADORA! 

 

 

18/05/20

20 

Produção 

de 6 mil 

panfletos 

para 

serem 

entregues 

juntos 

com 

máscaras 

com 

conteúdo 

– como 

usar e 

lavar as 

máscaras 

e texto/ 

reflexão 

crítica 

acerca do 

desmonte 

das 

políticas 

sociais, 

EC 95, 

omissão 

do 

 

26/03/2020 

Arte: O que 

importa, nesse 

momento, é 

salvar vidas! 

 

   

04/06/2020 

Considerações 

da ADUFOP 

sobre a 

proposta da 

Administração 

da UFOP de 

Período Letivo 

Especial 
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Estado e 

governo 

Bolsonar

o. 

 

 

4/03/202

0  

Reunião 

da 

Diretoria 

via 

Google 

Hangout 

 

 

11/05/2020 

Carta 

aberta em 

defesa da 

vida e 

contra a 

mineração 

em 

Ibirité(MG) 

 

20/05/20

20 

Doação 

de 5 

cestas 

básicas 

para o 

Centro 

Acadêmi

co de 

História 

 

 

31/03/2020 

Arte: Em defesa 

da democracia. 

Ditadura nunca 

mais! 

 

  

23/06/2020 

Consequências 

para os 

docentes - 

Período Letivo 

Especial (PLE) 

e Portaria 544 

 

 

 

02/04/20

20 

Nota de 

repúdio 

da 

ADUFO

P sobre o 

 

15/05/2020 

Coronavíru

s: Medidas 

em defesa 

da saúde de 

Congonhas

 

25/05/20

20 

Doação 

de 20 

cestas 

básicas 

para 

 

16/04/2020 

Deputados 

aproveitam o 

contexto de 

insegurança 

gerado pela 

pandemia para 

  

26/06/2020 

ADUFOP pede 

esclarecimento

s à reitoria 

sobre a 

proposta de 
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trabalho 

na 

mineraçã

o em 

tempo de 

quarente

na 

! Campanh

a Nós por 

Nós 

 

aprovar a MP 

905 

 

ensino remoto 

 

 

 

 

13/04/20

20 

Nota de 

REPÚDI

O da 

ADUFO

P contra 

o retorno 

das 

atividade

s nas 

Escolas 

em 

Minas 

Gerais 

 

 

28/05/2020 

Nota 

conjunta 

sobre as 

atividades 

remotas nas 

instituições 

públicas de 

ensino 

                           

06/08/20

20 

Compra 

de 

material 

para 

confecçã

o de 

máscaras 

em 

Antônio 

Pereira 

(Associaç

ão de 

Costureir

as) 500 

máscaras  

 

21/04/2020 

21 de abril: Dia 

de Tiradentes 

  

03/07/2020 

ADUFOP 

solicita à 

Reitoria 

informações 

referentes ao 

contrato de 

docentes 

substitutos 

 

15/04/20

 

01/05/2020 

                          

14/08/20

20 

 

27/04/2020 

  

06/07/2020 
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https://www.adufop.org.br/post/nota-unificada-chamado-para-o-dia-nacional-de-lutas-10-07-2020
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana
https://www.adufop.org.br/post/proposta-de-protocolo-did%C3%A1tico-pedag%C3%B3gico-e-de-seguran%C3%A7a-do-trabalho-docente
https://www.adufop.org.br/post/proposta-de-protocolo-did%C3%A1tico-pedag%C3%B3gico-e-de-seguran%C3%A7a-do-trabalho-docente
https://www.adufop.org.br/post/proposta-de-protocolo-did%C3%A1tico-pedag%C3%B3gico-e-de-seguran%C3%A7a-do-trabalho-docente
https://www.adufop.org.br/post/proposta-de-protocolo-did%C3%A1tico-pedag%C3%B3gico-e-de-seguran%C3%A7a-do-trabalho-docente
https://www.adufop.org.br/post/proposta-de-protocolo-did%C3%A1tico-pedag%C3%B3gico-e-de-seguran%C3%A7a-do-trabalho-docente
https://www.adufop.org.br/post/proposta-de-protocolo-did%C3%A1tico-pedag%C3%B3gico-e-de-seguran%C3%A7a-do-trabalho-docente
https://www.adufop.org.br/post/proposta-de-protocolo-did%C3%A1tico-pedag%C3%B3gico-e-de-seguran%C3%A7a-do-trabalho-docente


 

 

20 

Nota de 

pesar 

pelo 

falecime

nto da ex 

funcioná

ria da 

ADUFO

P Izis 

Maria 

Ribeiro 

Ferreira 

 

 

 

 

17/07/2020 

Professores 

da UFOP 

contribuem 

com o 

Caderno 3: 

Ecologia e 

Sociedade 

na América 

Latina da 

SESUNIL

A 

20 

Compra 

de óculos 

e 

máscaras 

de 

proteção 

para 

doação 

ao Asilo 

de Ouro 

Preto 

07/05/2020 

O que alguns 

chamam de 

balbúrdia, nós 

chamamos de 

produção de 

conhecimento 

público! 

Campanha do 

ANDES-SN / 

UFOP 

 

 

13/05/20

20 

Informe 

ADUFO

P: 

Reunião 

do 

Conselho 

 

22/07/2020 

Antônio 

Pereira 

resiste!  

                    

14/08/20

20 

Doação 

de 20 

cestas 

para 

estudante

s do 

 

08/05/2020 

Chamada 

Cultural: 

Indicação da 

Semana 2 

  

https://www.adufop.org.br/post/nota-de-pesar-pelo-falecimento-da-ex-funcion%C3%A1ria-da-adufop-izis-maria-ribeiro-ferreira
https://www.adufop.org.br/post/nota-de-pesar-pelo-falecimento-da-ex-funcion%C3%A1ria-da-adufop-izis-maria-ribeiro-ferreira
https://www.adufop.org.br/post/nota-de-pesar-pelo-falecimento-da-ex-funcion%C3%A1ria-da-adufop-izis-maria-ribeiro-ferreira
https://www.adufop.org.br/post/nota-de-pesar-pelo-falecimento-da-ex-funcion%C3%A1ria-da-adufop-izis-maria-ribeiro-ferreira
https://www.adufop.org.br/post/nota-de-pesar-pelo-falecimento-da-ex-funcion%C3%A1ria-da-adufop-izis-maria-ribeiro-ferreira
https://www.adufop.org.br/post/nota-de-pesar-pelo-falecimento-da-ex-funcion%C3%A1ria-da-adufop-izis-maria-ribeiro-ferreira
https://www.adufop.org.br/post/nota-de-pesar-pelo-falecimento-da-ex-funcion%C3%A1ria-da-adufop-izis-maria-ribeiro-ferreira
https://www.adufop.org.br/post/nota-de-pesar-pelo-falecimento-da-ex-funcion%C3%A1ria-da-adufop-izis-maria-ribeiro-ferreira
https://www.adufop.org.br/post/nota-de-pesar-pelo-falecimento-da-ex-funcion%C3%A1ria-da-adufop-izis-maria-ribeiro-ferreira
https://www.adufop.org.br/post/nota-de-pesar-pelo-falecimento-da-ex-funcion%C3%A1ria-da-adufop-izis-maria-ribeiro-ferreira
https://www.adufop.org.br/post/nota-de-pesar-pelo-falecimento-da-ex-funcion%C3%A1ria-da-adufop-izis-maria-ribeiro-ferreira
https://www.adufop.org.br/post/nota-de-pesar-pelo-falecimento-da-ex-funcion%C3%A1ria-da-adufop-izis-maria-ribeiro-ferreira
https://www.adufop.org.br/post/professores-da-ufop-contribuem-com-o-caderno-3-ecologia-e-sociedade-na-am%C3%A9rica-latina-da-sesunila
https://www.adufop.org.br/post/professores-da-ufop-contribuem-com-o-caderno-3-ecologia-e-sociedade-na-am%C3%A9rica-latina-da-sesunila
https://www.adufop.org.br/post/professores-da-ufop-contribuem-com-o-caderno-3-ecologia-e-sociedade-na-am%C3%A9rica-latina-da-sesunila
https://www.adufop.org.br/post/professores-da-ufop-contribuem-com-o-caderno-3-ecologia-e-sociedade-na-am%C3%A9rica-latina-da-sesunila
https://www.adufop.org.br/post/professores-da-ufop-contribuem-com-o-caderno-3-ecologia-e-sociedade-na-am%C3%A9rica-latina-da-sesunila
https://www.adufop.org.br/post/professores-da-ufop-contribuem-com-o-caderno-3-ecologia-e-sociedade-na-am%C3%A9rica-latina-da-sesunila
https://www.adufop.org.br/post/professores-da-ufop-contribuem-com-o-caderno-3-ecologia-e-sociedade-na-am%C3%A9rica-latina-da-sesunila
https://www.adufop.org.br/post/professores-da-ufop-contribuem-com-o-caderno-3-ecologia-e-sociedade-na-am%C3%A9rica-latina-da-sesunila
https://www.adufop.org.br/post/professores-da-ufop-contribuem-com-o-caderno-3-ecologia-e-sociedade-na-am%C3%A9rica-latina-da-sesunila
https://www.adufop.org.br/post/professores-da-ufop-contribuem-com-o-caderno-3-ecologia-e-sociedade-na-am%C3%A9rica-latina-da-sesunila
https://www.adufop.org.br/post/professores-da-ufop-contribuem-com-o-caderno-3-ecologia-e-sociedade-na-am%C3%A9rica-latina-da-sesunila
https://www.adufop.org.br/post/o-que-alguns-chamam-de-balb%C3%BArdia-n%C3%B3s-chamamos-de-produ%C3%A7%C3%A3o-de-conhecimento-p%C3%BAblico
https://www.adufop.org.br/post/o-que-alguns-chamam-de-balb%C3%BArdia-n%C3%B3s-chamamos-de-produ%C3%A7%C3%A3o-de-conhecimento-p%C3%BAblico
https://www.adufop.org.br/post/o-que-alguns-chamam-de-balb%C3%BArdia-n%C3%B3s-chamamos-de-produ%C3%A7%C3%A3o-de-conhecimento-p%C3%BAblico
https://www.adufop.org.br/post/o-que-alguns-chamam-de-balb%C3%BArdia-n%C3%B3s-chamamos-de-produ%C3%A7%C3%A3o-de-conhecimento-p%C3%BAblico
https://www.adufop.org.br/post/o-que-alguns-chamam-de-balb%C3%BArdia-n%C3%B3s-chamamos-de-produ%C3%A7%C3%A3o-de-conhecimento-p%C3%BAblico
https://www.adufop.org.br/post/o-que-alguns-chamam-de-balb%C3%BArdia-n%C3%B3s-chamamos-de-produ%C3%A7%C3%A3o-de-conhecimento-p%C3%BAblico
https://www.adufop.org.br/post/o-que-alguns-chamam-de-balb%C3%BArdia-n%C3%B3s-chamamos-de-produ%C3%A7%C3%A3o-de-conhecimento-p%C3%BAblico
https://www.adufop.org.br/post/o-que-alguns-chamam-de-balb%C3%BArdia-n%C3%B3s-chamamos-de-produ%C3%A7%C3%A3o-de-conhecimento-p%C3%BAblico
https://www.adufop.org.br/post/o-que-alguns-chamam-de-balb%C3%BArdia-n%C3%B3s-chamamos-de-produ%C3%A7%C3%A3o-de-conhecimento-p%C3%BAblico
https://www.adufop.org.br/post/o-que-alguns-chamam-de-balb%C3%BArdia-n%C3%B3s-chamamos-de-produ%C3%A7%C3%A3o-de-conhecimento-p%C3%BAblico
https://www.adufop.org.br/post/informe-adufop-reuni%C3%A3o-do-conselho-de-representantes
https://www.adufop.org.br/post/informe-adufop-reuni%C3%A3o-do-conselho-de-representantes
https://www.adufop.org.br/post/informe-adufop-reuni%C3%A3o-do-conselho-de-representantes
https://www.adufop.org.br/post/informe-adufop-reuni%C3%A3o-do-conselho-de-representantes
https://www.adufop.org.br/post/informe-adufop-reuni%C3%A3o-do-conselho-de-representantes
https://www.adufop.org.br/post/informe-adufop-reuni%C3%A3o-do-conselho-de-representantes
https://www.adufop.org.br/post/ant%C3%B4nio-pereira-resiste
https://www.adufop.org.br/post/ant%C3%B4nio-pereira-resiste
https://www.adufop.org.br/post/ant%C3%B4nio-pereira-resiste
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-1
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-1
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-1
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-1


 

 

de 

Represen

tantes 

Instituto 

de 

Ciências 

Sociais e 

Aplicada

s e 20 

cestas 

para o 

Institutos 

de 

Ciências 

Humanas 

e Sociais, 

em 

Mariana. 

 

14/05/20

20 

Informe 

ADUFO

P: 

Prorroga

ção do 

Mandato 

da 

Diretoria 

 

 

12/08/2020 

Nota 

FLAMa-

MG - Nota 

sobre os 

tremores de 

terra - 

agosto de 

2020 

  

15/05/2020 

Chamada 

Cultural: 

Indicação da 

Semana 3 

  

https://www.adufop.org.br/post/informe-adufop-reuni%C3%A3o-do-conselho-de-representantes
https://www.adufop.org.br/post/informe-adufop-reuni%C3%A3o-do-conselho-de-representantes
https://www.adufop.org.br/post/informe-adufop-reuni%C3%A3o-do-conselho-de-representantes
https://www.adufop.org.br/post/informe-adufop-prorroga%C3%A7%C3%A3o-do-mandato-da-diretoria
https://www.adufop.org.br/post/informe-adufop-prorroga%C3%A7%C3%A3o-do-mandato-da-diretoria
https://www.adufop.org.br/post/informe-adufop-prorroga%C3%A7%C3%A3o-do-mandato-da-diretoria
https://www.adufop.org.br/post/informe-adufop-prorroga%C3%A7%C3%A3o-do-mandato-da-diretoria
https://www.adufop.org.br/post/informe-adufop-prorroga%C3%A7%C3%A3o-do-mandato-da-diretoria
https://www.adufop.org.br/post/informe-adufop-prorroga%C3%A7%C3%A3o-do-mandato-da-diretoria
https://www.adufop.org.br/post/informe-adufop-prorroga%C3%A7%C3%A3o-do-mandato-da-diretoria
https://www.adufop.org.br/post/informe-adufop-prorroga%C3%A7%C3%A3o-do-mandato-da-diretoria
https://www.adufop.org.br/post/nota-sobre-os-tremores-de-terra-agosto-de-2020
https://www.adufop.org.br/post/nota-sobre-os-tremores-de-terra-agosto-de-2020
https://www.adufop.org.br/post/nota-sobre-os-tremores-de-terra-agosto-de-2020
https://www.adufop.org.br/post/nota-sobre-os-tremores-de-terra-agosto-de-2020
https://www.adufop.org.br/post/nota-sobre-os-tremores-de-terra-agosto-de-2020
https://www.adufop.org.br/post/nota-sobre-os-tremores-de-terra-agosto-de-2020
https://www.adufop.org.br/post/nota-sobre-os-tremores-de-terra-agosto-de-2020
https://www.adufop.org.br/post/nota-sobre-os-tremores-de-terra-agosto-de-2020
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-3
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-3
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-3
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-3


 

 

 

22/05/20

20 

Nota da 

ADUFO

P contra 

o Ensino 

Remoto 

proposto 

pela 

reitoria 

da UFOP 

 

 

20/08/2020 

Live 

conjunta 

promovida 

pela Frente 

em Defesa 

da 

Educação: 

COVID-19 

em Ouro 

Preto: 

situação 

atual e 

consequênc

ias para a 

cidade 

 

 

  

22/05/2020 

Chamada 

Cultural: 

Indicação da 

Semana 4 

 

 

  

 

25/05/20

20 

Aulas de 

Graduaç

ão em 

Universi

   

29/05/2020 

Chamada 

Cultural: 

Indicação da 

Semana 5 

  

https://www.adufop.org.br/post/nota-da-adufop-contra-o-ensino-remoto-proposto-pela-reitoria-da-ufop
https://www.adufop.org.br/post/nota-da-adufop-contra-o-ensino-remoto-proposto-pela-reitoria-da-ufop
https://www.adufop.org.br/post/nota-da-adufop-contra-o-ensino-remoto-proposto-pela-reitoria-da-ufop
https://www.adufop.org.br/post/nota-da-adufop-contra-o-ensino-remoto-proposto-pela-reitoria-da-ufop
https://www.adufop.org.br/post/nota-da-adufop-contra-o-ensino-remoto-proposto-pela-reitoria-da-ufop
https://www.adufop.org.br/post/nota-da-adufop-contra-o-ensino-remoto-proposto-pela-reitoria-da-ufop
https://www.adufop.org.br/post/nota-da-adufop-contra-o-ensino-remoto-proposto-pela-reitoria-da-ufop
https://www.adufop.org.br/post/nota-da-adufop-contra-o-ensino-remoto-proposto-pela-reitoria-da-ufop
https://www.adufop.org.br/post/nota-da-adufop-contra-o-ensino-remoto-proposto-pela-reitoria-da-ufop
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-4
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-4
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-4
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-4
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-5
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-5
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-5
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-5


 

 

dades 

Federais 

em 

tempos 

de 

COVID-

19: 

desafios 

e 

estratégi

as 

impleme

ntadas 

 

Escrito 

pelas 

professor

as 

Amanda 

Nascime

nto e 

Cristina 

Maia 

(respecti

vamente 

2ª e 1ª 

secretári

a da 

ADUFO

 

https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
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https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
https://www.adufop.org.br/post/aulas-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-universidades-f-em-tempos-de-covid-19-desafios-e-estrat%C3%A9gias-implementadas
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https://www.adufop.org.br/post/alerta-da-adufop-%C3%A0-comunidade-acad%C3%AAmica-da-ufop
https://www.adufop.org.br/post/alerta-da-adufop-%C3%A0-comunidade-acad%C3%AAmica-da-ufop
https://www.adufop.org.br/post/alerta-da-adufop-%C3%A0-comunidade-acad%C3%AAmica-da-ufop
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-semana-6
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-semana-6
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-semana-6
https://www.adufop.org.br/post/chamada-cultural-indica%C3%A7%C3%A3o-semana-6
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https://www.adufop.org.br/post/assembleia-geral-adufop-extraordin%C3%A1ria-e-on-line
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https://www.adufop.org.br/post/assembleia-geral-adufop-extraordin%C3%A1ria-e-on-line
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https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-cultural-semana-7
https://www.adufop.org.br/post/diretoria-da-adufop-convoca-docentes-para-assembleia-geral-extraordin%C3%A1ria-e-on-line
https://www.adufop.org.br/post/diretoria-da-adufop-convoca-docentes-para-assembleia-geral-extraordin%C3%A1ria-e-on-line
https://www.adufop.org.br/post/diretoria-da-adufop-convoca-docentes-para-assembleia-geral-extraordin%C3%A1ria-e-on-line
https://www.adufop.org.br/post/diretoria-da-adufop-convoca-docentes-para-assembleia-geral-extraordin%C3%A1ria-e-on-line
https://www.adufop.org.br/post/diretoria-da-adufop-convoca-docentes-para-assembleia-geral-extraordin%C3%A1ria-e-on-line
https://www.youtube.com/watch?v=27X1LQ9N0Z4
https://www.youtube.com/watch?v=27X1LQ9N0Z4
https://www.youtube.com/watch?v=27X1LQ9N0Z4
https://www.youtube.com/watch?v=27X1LQ9N0Z4
https://www.youtube.com/watch?v=27X1LQ9N0Z4
https://www.youtube.com/watch?v=27X1LQ9N0Z4
https://www.youtube.com/watch?v=27X1LQ9N0Z4
https://www.youtube.com/watch?v=27X1LQ9N0Z4
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https://www.adufop.org.br/post/carta-aos-docentes-da-ufop
https://www.adufop.org.br/post/carta-aos-docentes-da-ufop
https://www.adufop.org.br/post/carta-aos-docentes-da-ufop
https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-cultural-semana-8
https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-cultural-semana-8
https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-cultural-semana-8
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https://www.adufop.org.br/post/diretoria-da-adufop-convoca-docentes-para-assembleia-geral-on-line
https://www.adufop.org.br/post/diretoria-da-adufop-convoca-docentes-para-assembleia-geral-on-line
https://www.adufop.org.br/post/diretoria-da-adufop-convoca-docentes-para-assembleia-geral-on-line
https://www.adufop.org.br/post/diretoria-da-adufop-convoca-docentes-para-assembleia-geral-on-line
https://www.adufop.org.br/post/diretoria-da-adufop-convoca-docentes-para-assembleia-geral-on-line
https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-cultural-semana-9
https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-cultural-semana-9
https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-cultural-semana-9
https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-cultural-semana-9
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https://www.adufop.org.br/post/covid-19-minera%C3%A7%C3%A3o-e-ensino-superior-p%C3%BAblico
https://www.adufop.org.br/post/covid-19-minera%C3%A7%C3%A3o-e-ensino-superior-p%C3%BAblico
https://www.adufop.org.br/post/covid-19-minera%C3%A7%C3%A3o-e-ensino-superior-p%C3%BAblico
https://www.adufop.org.br/post/covid-19-minera%C3%A7%C3%A3o-e-ensino-superior-p%C3%BAblico
https://www.adufop.org.br/post/covid-19-minera%C3%A7%C3%A3o-e-ensino-superior-p%C3%BAblico
https://www.adufop.org.br/post/covid-19-minera%C3%A7%C3%A3o-e-ensino-superior-p%C3%BAblico
https://www.adufop.org.br/post/covid-19-minera%C3%A7%C3%A3o-e-ensino-superior-p%C3%BAblico
https://www.adufop.org.br/post/governo-cancela-cerim%C3%B4nia-de-posse-do-novo-ministro-da-educa%C3%A7%C3%A3o-ap%C3%B3s-fraudes-em-curr%C3%ADculo
https://www.adufop.org.br/post/governo-cancela-cerim%C3%B4nia-de-posse-do-novo-ministro-da-educa%C3%A7%C3%A3o-ap%C3%B3s-fraudes-em-curr%C3%ADculo
https://www.adufop.org.br/post/governo-cancela-cerim%C3%B4nia-de-posse-do-novo-ministro-da-educa%C3%A7%C3%A3o-ap%C3%B3s-fraudes-em-curr%C3%ADculo
https://www.adufop.org.br/post/governo-cancela-cerim%C3%B4nia-de-posse-do-novo-ministro-da-educa%C3%A7%C3%A3o-ap%C3%B3s-fraudes-em-curr%C3%ADculo
https://www.adufop.org.br/post/governo-cancela-cerim%C3%B4nia-de-posse-do-novo-ministro-da-educa%C3%A7%C3%A3o-ap%C3%B3s-fraudes-em-curr%C3%ADculo
https://www.adufop.org.br/post/governo-cancela-cerim%C3%B4nia-de-posse-do-novo-ministro-da-educa%C3%A7%C3%A3o-ap%C3%B3s-fraudes-em-curr%C3%ADculo
https://www.adufop.org.br/post/governo-cancela-cerim%C3%B4nia-de-posse-do-novo-ministro-da-educa%C3%A7%C3%A3o-ap%C3%B3s-fraudes-em-curr%C3%ADculo
https://www.adufop.org.br/post/a-quest%C3%A3o-da-fome-e-da-solidariedade-classista-em-tempos-de-pandemia-da-covid-19
https://www.adufop.org.br/post/a-quest%C3%A3o-da-fome-e-da-solidariedade-classista-em-tempos-de-pandemia-da-covid-19
https://www.adufop.org.br/post/a-quest%C3%A3o-da-fome-e-da-solidariedade-classista-em-tempos-de-pandemia-da-covid-19
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https://www.adufop.org.br/post/a-quest%C3%A3o-da-fome-e-da-solidariedade-classista-em-tempos-de-pandemia-da-covid-19
https://www.adufop.org.br/post/a-quest%C3%A3o-da-fome-e-da-solidariedade-classista-em-tempos-de-pandemia-da-covid-19
https://www.adufop.org.br/post/a-quest%C3%A3o-da-fome-e-da-solidariedade-classista-em-tempos-de-pandemia-da-covid-19
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https://www.adufop.org.br/post/a-quest%C3%A3o-da-fome-e-da-solidariedade-classista-em-tempos-de-pandemia-da-covid-19
https://www.adufop.org.br/post/a-quest%C3%A3o-da-fome-e-da-solidariedade-classista-em-tempos-de-pandemia-da-covid-19
https://www.adufop.org.br/post/a-quest%C3%A3o-da-fome-e-da-solidariedade-classista-em-tempos-de-pandemia-da-covid-19
https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-10
https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-10
https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-10
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https://www.adufop.org.br/post/nota-de-preocupa%C3%A7%C3%A3o-da-adufop-situa%C3%A7%C3%A3o-da-pandemia
https://www.adufop.org.br/post/nota-de-preocupa%C3%A7%C3%A3o-da-adufop-situa%C3%A7%C3%A3o-da-pandemia
https://www.adufop.org.br/post/orienta%C3%A7%C3%B5es-para-acesso-assembleia-geral-extraordin%C3%A1ria-e-on-line
https://www.adufop.org.br/post/orienta%C3%A7%C3%B5es-para-acesso-assembleia-geral-extraordin%C3%A1ria-e-on-line
https://www.adufop.org.br/post/orienta%C3%A7%C3%B5es-para-acesso-assembleia-geral-extraordin%C3%A1ria-e-on-line
https://www.adufop.org.br/post/orienta%C3%A7%C3%B5es-para-acesso-assembleia-geral-extraordin%C3%A1ria-e-on-line
https://www.adufop.org.br/post/orienta%C3%A7%C3%B5es-para-acesso-assembleia-geral-extraordin%C3%A1ria-e-on-line
https://www.adufop.org.br/post/orienta%C3%A7%C3%B5es-para-acesso-assembleia-geral-extraordin%C3%A1ria-e-on-line


 

 

 

 

    

09/07/2020 

Bolsonaro 

nomeia pastor e 

militar da reserva 

para o MEC 

 

  

    

10/07/2020 

DIA 

NACIONAL DE 

LUTAS - 

10/07/2020 

 

  

    

10/07/2020 

Chamada 

Cultural: 

Indicação 

Semana 11 

  

https://www.adufop.org.br/post/bolsonaro-nomeia-pastor-e-militar-da-reserva-para-o-mec
https://www.adufop.org.br/post/bolsonaro-nomeia-pastor-e-militar-da-reserva-para-o-mec
https://www.adufop.org.br/post/bolsonaro-nomeia-pastor-e-militar-da-reserva-para-o-mec
https://www.adufop.org.br/post/bolsonaro-nomeia-pastor-e-militar-da-reserva-para-o-mec
https://www.adufop.org.br/post/nota-adufop-dia-nacional-de-lutas-10-07-2020
https://www.adufop.org.br/post/nota-adufop-dia-nacional-de-lutas-10-07-2020
https://www.adufop.org.br/post/nota-adufop-dia-nacional-de-lutas-10-07-2020
https://www.adufop.org.br/post/nota-adufop-dia-nacional-de-lutas-10-07-2020
https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-11
https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-11
https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-11
https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-11


 

 

    

10/07/2020 

Assembleia Geral 

ADUFOP elege 

delegação para 

CONAD 

Extraordinário 

Virtual e discute 

o PLE da UFOP 

  

    

17/07/2020 

Chamada 

Cultural: 

Indicação 

Semana 12 

  

    

21/07/2020 

Confira o 

JORNAL 

ADUFOP - 

Edição Especial 

Pandemia, 

volume I 

 

  

https://www.adufop.org.br/post/assembleia-geral-adufop-elege-delega%C3%A7%C3%A3o-para-conad-extraordin%C3%A1rio-virtual-e-discute-o-ple-da-ufop
https://www.adufop.org.br/post/assembleia-geral-adufop-elege-delega%C3%A7%C3%A3o-para-conad-extraordin%C3%A1rio-virtual-e-discute-o-ple-da-ufop
https://www.adufop.org.br/post/assembleia-geral-adufop-elege-delega%C3%A7%C3%A3o-para-conad-extraordin%C3%A1rio-virtual-e-discute-o-ple-da-ufop
https://www.adufop.org.br/post/assembleia-geral-adufop-elege-delega%C3%A7%C3%A3o-para-conad-extraordin%C3%A1rio-virtual-e-discute-o-ple-da-ufop
https://www.adufop.org.br/post/assembleia-geral-adufop-elege-delega%C3%A7%C3%A3o-para-conad-extraordin%C3%A1rio-virtual-e-discute-o-ple-da-ufop
https://www.adufop.org.br/post/assembleia-geral-adufop-elege-delega%C3%A7%C3%A3o-para-conad-extraordin%C3%A1rio-virtual-e-discute-o-ple-da-ufop
https://www.adufop.org.br/post/assembleia-geral-adufop-elege-delega%C3%A7%C3%A3o-para-conad-extraordin%C3%A1rio-virtual-e-discute-o-ple-da-ufop
https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-11-1
https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-11-1
https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-11-1
https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-11-1
https://www.adufop.org.br/post/confira-jornal-adufop-edi%C3%A7%C3%A3o-especial-pandemia-volume-i
https://www.adufop.org.br/post/confira-jornal-adufop-edi%C3%A7%C3%A3o-especial-pandemia-volume-i
https://www.adufop.org.br/post/confira-jornal-adufop-edi%C3%A7%C3%A3o-especial-pandemia-volume-i
https://www.adufop.org.br/post/confira-jornal-adufop-edi%C3%A7%C3%A3o-especial-pandemia-volume-i
https://www.adufop.org.br/post/confira-jornal-adufop-edi%C3%A7%C3%A3o-especial-pandemia-volume-i
https://www.adufop.org.br/post/confira-jornal-adufop-edi%C3%A7%C3%A3o-especial-pandemia-volume-i


 

 

    

22/07/2020 

UFOP aprova 

Ensino Remoto 

Emergencial 

durante a 

pandemia 

 

  

    

23/07/2020 

ADUFOP forma 

Frente da 

Educação junto 

ao ASSUFOP e 

ao SINASEFE-

IFMG 

  

    

24/07/2020 

ADUFOP 

constitui Frente 

de atuação acerca 

da Mineração na 

região 

  

      

https://www.adufop.org.br/post/ufop-aprova-ensino-remoto-emergencial-durante-a-pandemia
https://www.adufop.org.br/post/ufop-aprova-ensino-remoto-emergencial-durante-a-pandemia
https://www.adufop.org.br/post/ufop-aprova-ensino-remoto-emergencial-durante-a-pandemia
https://www.adufop.org.br/post/ufop-aprova-ensino-remoto-emergencial-durante-a-pandemia
https://www.adufop.org.br/post/ufop-aprova-ensino-remoto-emergencial-durante-a-pandemia
https://www.adufop.org.br/post/adufop-forma-frente-da-educa%C3%A7%C3%A3o-junto-ao-assufop-e-ao-sinasefe-ifmg
https://www.adufop.org.br/post/adufop-forma-frente-da-educa%C3%A7%C3%A3o-junto-ao-assufop-e-ao-sinasefe-ifmg
https://www.adufop.org.br/post/adufop-forma-frente-da-educa%C3%A7%C3%A3o-junto-ao-assufop-e-ao-sinasefe-ifmg
https://www.adufop.org.br/post/adufop-forma-frente-da-educa%C3%A7%C3%A3o-junto-ao-assufop-e-ao-sinasefe-ifmg
https://www.adufop.org.br/post/adufop-forma-frente-da-educa%C3%A7%C3%A3o-junto-ao-assufop-e-ao-sinasefe-ifmg
https://www.adufop.org.br/post/adufop-forma-frente-da-educa%C3%A7%C3%A3o-junto-ao-assufop-e-ao-sinasefe-ifmg
https://www.adufop.org.br/post/adufop-constitui-frente-de-atua%C3%A7%C3%A3o-acerca-da-minera%C3%A7%C3%A3o-na-regi%C3%A3o
https://www.adufop.org.br/post/adufop-constitui-frente-de-atua%C3%A7%C3%A3o-acerca-da-minera%C3%A7%C3%A3o-na-regi%C3%A3o
https://www.adufop.org.br/post/adufop-constitui-frente-de-atua%C3%A7%C3%A3o-acerca-da-minera%C3%A7%C3%A3o-na-regi%C3%A3o
https://www.adufop.org.br/post/adufop-constitui-frente-de-atua%C3%A7%C3%A3o-acerca-da-minera%C3%A7%C3%A3o-na-regi%C3%A3o
https://www.adufop.org.br/post/adufop-constitui-frente-de-atua%C3%A7%C3%A3o-acerca-da-minera%C3%A7%C3%A3o-na-regi%C3%A3o


 

 

24/07/2020 

Ensino remoto é 

mais um dos 

diversos ataques 

do governo à 

Educação Pública 

    

24/07/2020 

Assembleia Geral 

ADUFOP debate 

Protocolo 

Didático-

Pedagógico e de 

Segurança do 

Trabalho Docente 

  

    

24/07/2020 

Chamada 

Cultural: 

Indicação 

Semana 13 

 

  

    

24/07/2020 

  

https://www.adufop.org.br/post/ensino-remoto-%C3%A9-mais-um-dos-diversos-ataques-do-governo-%C3%A0-educa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica
https://www.adufop.org.br/post/ensino-remoto-%C3%A9-mais-um-dos-diversos-ataques-do-governo-%C3%A0-educa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica
https://www.adufop.org.br/post/ensino-remoto-%C3%A9-mais-um-dos-diversos-ataques-do-governo-%C3%A0-educa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica
https://www.adufop.org.br/post/ensino-remoto-%C3%A9-mais-um-dos-diversos-ataques-do-governo-%C3%A0-educa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica
https://www.adufop.org.br/post/ensino-remoto-%C3%A9-mais-um-dos-diversos-ataques-do-governo-%C3%A0-educa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica
https://www.adufop.org.br/post/assembleia-geral-adufop-debate-protocolo-did%C3%A1tico-pedag%C3%B3gico-e-de-seguran%C3%A7a-do-trabalho-docente
https://www.adufop.org.br/post/assembleia-geral-adufop-debate-protocolo-did%C3%A1tico-pedag%C3%B3gico-e-de-seguran%C3%A7a-do-trabalho-docente
https://www.adufop.org.br/post/assembleia-geral-adufop-debate-protocolo-did%C3%A1tico-pedag%C3%B3gico-e-de-seguran%C3%A7a-do-trabalho-docente
https://www.adufop.org.br/post/assembleia-geral-adufop-debate-protocolo-did%C3%A1tico-pedag%C3%B3gico-e-de-seguran%C3%A7a-do-trabalho-docente
https://www.adufop.org.br/post/assembleia-geral-adufop-debate-protocolo-did%C3%A1tico-pedag%C3%B3gico-e-de-seguran%C3%A7a-do-trabalho-docente
https://www.adufop.org.br/post/assembleia-geral-adufop-debate-protocolo-did%C3%A1tico-pedag%C3%B3gico-e-de-seguran%C3%A7a-do-trabalho-docente
https://www.adufop.org.br/post/assembleia-geral-adufop-debate-protocolo-did%C3%A1tico-pedag%C3%B3gico-e-de-seguran%C3%A7a-do-trabalho-docente
https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-13
https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-13
https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-13
https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-13


 

 

Solidariedade de 

classe: Ações da 

ADUFOP 

durante a 

pandemia 

    

27/07/2020 

Ações dos 

docentes da 

UFOP durante a 

pandemia   

  

    

31/07/2020 

Chamada 

Cultural: 

Indicação 

Semana 14 

  

    

03/08/2020 

Ciclo de Debates 

ADUFOP - A 

questão de 

gênero e o PLE 

da UFOP 

  

https://www.adufop.org.br/post/solidariedade-de-classe-a%C3%A7%C3%B5es-da-adufop-durante-a-pandemia
https://www.adufop.org.br/post/solidariedade-de-classe-a%C3%A7%C3%B5es-da-adufop-durante-a-pandemia
https://www.adufop.org.br/post/solidariedade-de-classe-a%C3%A7%C3%B5es-da-adufop-durante-a-pandemia
https://www.adufop.org.br/post/solidariedade-de-classe-a%C3%A7%C3%B5es-da-adufop-durante-a-pandemia
https://www.adufop.org.br/post/solidariedade-de-classe-a%C3%A7%C3%B5es-da-adufop-durante-a-pandemia
https://www.adufop.org.br/post/a%C3%A7%C3%B5es-dos-docentes-da-ufop-durante-a-pandemia
https://www.adufop.org.br/post/a%C3%A7%C3%B5es-dos-docentes-da-ufop-durante-a-pandemia
https://www.adufop.org.br/post/a%C3%A7%C3%B5es-dos-docentes-da-ufop-durante-a-pandemia
https://www.adufop.org.br/post/a%C3%A7%C3%B5es-dos-docentes-da-ufop-durante-a-pandemia
https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-14
https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-14
https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-14
https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-14
https://www.adufop.org.br/post/ciclo-de-debates-adufop
https://www.adufop.org.br/post/ciclo-de-debates-adufop
https://www.adufop.org.br/post/ciclo-de-debates-adufop
https://www.adufop.org.br/post/ciclo-de-debates-adufop
https://www.adufop.org.br/post/ciclo-de-debates-adufop


 

 

    

07/08/2020 

Chamada 

Cultural: 

Indicação 

Semana 15 

  

    

07/08/2020 

Dia nacional de 

lutas pelo Fora 

Bolsonaro e 

Mourão 

  

    

13/08/2020 

Ciclo de Debates: 

Corporações de 

tecnologia e 

controle das 

atividades 

docentes 

 

  

    

13/08/2020 

  

https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-15
https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-15
https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-15
https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-15
https://www.adufop.org.br/post/dia-nacional-de-lutas-pelo-fora-bolsonaro-e-mour%C3%A3o
https://www.adufop.org.br/post/dia-nacional-de-lutas-pelo-fora-bolsonaro-e-mour%C3%A3o
https://www.adufop.org.br/post/dia-nacional-de-lutas-pelo-fora-bolsonaro-e-mour%C3%A3o
https://www.adufop.org.br/post/dia-nacional-de-lutas-pelo-fora-bolsonaro-e-mour%C3%A3o
https://www.adufop.org.br/post/ciclo-de-debates-corpora%C3%A7%C3%B5es-de-tecnologia-e-controle-das-atividades-docentes
https://www.adufop.org.br/post/ciclo-de-debates-corpora%C3%A7%C3%B5es-de-tecnologia-e-controle-das-atividades-docentes
https://www.adufop.org.br/post/ciclo-de-debates-corpora%C3%A7%C3%B5es-de-tecnologia-e-controle-das-atividades-docentes
https://www.adufop.org.br/post/ciclo-de-debates-corpora%C3%A7%C3%B5es-de-tecnologia-e-controle-das-atividades-docentes
https://www.adufop.org.br/post/ciclo-de-debates-corpora%C3%A7%C3%B5es-de-tecnologia-e-controle-das-atividades-docentes
https://www.adufop.org.br/post/ciclo-de-debates-corpora%C3%A7%C3%B5es-de-tecnologia-e-controle-das-atividades-docentes


 

 

Assembleia Geral 

ADUFOP 

prorroga o 

mandato da 

diretoria 

    

14/08/2020 

Chamada 

Cultural: 

Indicação 

Semana 16 

  

 

 

Reuniões: 

Participação e construção das Eleições da UFOP  

Diretoria da ADUFOP: 

08/05/2020; 15/05/2020; 22/05/2020; 28/05/2020; 02/06/2020; 05/06/2020; 12/06/2020; 

19/06/2020; 23/06/2020; 26/06/2020; 30/06/2020; 07/07/2020; 10/07/2020; 17/07/2020; 

27/07/2020; 04/08/2020; 11/08/2020; 17/08/2020 

Conselho de Representantes: 

13/05/2020 

Frente Educação (ADUFOP, ASSUFOP e SINASEFE IFMG): 

https://www.adufop.org.br/post/assembleia-geral-adufop-prorroga-o-mandato-da-diretoria
https://www.adufop.org.br/post/assembleia-geral-adufop-prorroga-o-mandato-da-diretoria
https://www.adufop.org.br/post/assembleia-geral-adufop-prorroga-o-mandato-da-diretoria
https://www.adufop.org.br/post/assembleia-geral-adufop-prorroga-o-mandato-da-diretoria
https://www.adufop.org.br/post/assembleia-geral-adufop-prorroga-o-mandato-da-diretoria
https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-16
https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-16
https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-16
https://www.adufop.org.br/post/indica%C3%A7%C3%A3o-da-semana-16


 

 

12/05/2020 – contou com a participação do DCE e entidades organizadoras da 

campanha de solidariedade Nós por Nós; 20/05/2020; 27/05/2020; 10/06/2020; 

17/06/2020; 01/07/2020; 15/07; 05/08/2020; 12/08/2020; 19/08/2020 

Frente Mineira de Luta das Atingidas e dos Atingidos pela Mineração - FLAMa-

MG (ADUFOP, sindicatos, movimentos sociais, organizações da igreja católica, 

comitês de atingidos, partidos, centrais sindicais): 

14/05/2020; 21/05/2020; 04/06/2020; 18/06/2020; 02/07/2020; 23/07/2020; 06/08/2020 

; 20/08/20 

Assembleia Geral ADUFOP: 

08/07/2020; 22/07/2020; 12/08/2020 

Ciclo de Debates ADUFOP (Transmissão ao vivo no Facebook da ADUFOP) 

Tema: A questão de gênero e o PLE da UFOP 

Palestrantes: Eblin Farage (ANDES) OK e Tania Garbin (Pro Reitora de Graduação 

UFOP) 

Data: 05 de agosto 

Horário: 18h 

Tema: Corporações de tecnologia e controle das atividades docentes 

Palestrantes: Márcio Moretto (USP)  e Nelson Pretto (UFBA)  

Data: 19/08   

Horário: 18h 

Tema: A gestão universitária em tempos de desmonte da educação: o que significa 

ocupar a reitoria de uma Universidade?  

Palestrantes: Eduardo Serra (UFRJ) e Valéria Correia (UFAL)  



 

 

Data: 02/09 -  

Horário: 18h 

Tema: Capitalismo, Estado e transformações societárias 

Palestrantes: Virgínia Fontes (FioCrz) e Antônio Julio de Menezes (UFMG)  

Data: 23/09 

Horário: 18h 

Tema: Mundo do trabalho e desafio contemporâneos aos trabalhadores e trabalhadoras 

Palestrantes: Ricardo Antunes (Unicamp)  e Antônio Gonçalves  (ANDES)  

Data: 14/10 

Horário: 18h 

Tema: Contexto neoliberal e universidade pública 

Palestrantes: Fernando Penna (UFF) e Márcio Pochmann (UNICAMP)  

Data: 28/10  

Horário: 18h 

Participação no 8º CONAD Extraordinário - On line 

Participação nas reuniões dos Setores do ANDES-SN; 

Participação na reunião do GTPAUA do ANDES-SN; 

Participação na reunião do GTPFS do ANDES-SN 

Participação na reunião do Fórum dos Direitos e Liberdades Democráticas; 

Participação nas reuniões da Frente Brasil Popular. 



 

 

 

 

Seção Sindical do ANDES-SN na UFRGS 

Informe prestado por: Diretoria da Seção Sindical do ANDES-SN na UFRGS 

 

 

Nos meses de junho e julho, a Seção participou dos debates sobre o 

Ensino Remoto Emergencial na UFRGS, realizando Rodas de Conversa com docentes e 

apoiando a construção de um parecer alternativo, apresentado por estudantes, docentes e 

técnico-administrativos, que limitava o ERE a disciplinas eletivas e disciplinas 

obrigatórias para formandos, e propunha comissão paritária para acompanhamento do 

ERE. O parecer foi derrotado, apenas alguns itens foram incorporados, mas com isso se 

produziu um debate na universidade. A Resolução sobre ERE foi aprovada no CEPE em 

27 de julho e as aulas remotas iniciaram em 19 de agosto. No dia 18 de agosto ocorreu 

nova Roda de Conversa com troca de informações e orientações jurídicas aos docentes.  

A suspensão das atividades presenciais foi renovada até 30 de setembro. 

Não há previsão de retorno. 

A consulta para Reitor ocorreu em 13 de julho. Junto com Assufrgs, APG 

e DCE, a Seção apresentou resultados paritários da consulta ao Conselho Universitário 

(Chapa 3). O Reitor não leu o ofício encaminhado. Na sessão do dia 17 de julho, o 

Consun encaminhou lista tríplice segundo os critérios 70% 15% 15%, indicando em 

primeiro lugar a chapa 2, recondução do atual reitor e vice. Os percentuais 70 15 15 

foram aprovados pelo Consun em junho, em votação secreta. Esse encaminhamento foi 

apoiado pelo Sindicato Municipal vinculado ao Proifes. Deputado do PSL defende 

nomeação do candidato da chapa 1, o terceiro da consulta. Seção divulgou no dia 24 

nota em defesa da autonomia: "Aproximando-se a data da nomeação do(a) novo(a) 

reitor(a) da UFRGS, a Seção Sindical do ANDES-SN na UFRGS reitera seus princípios 

de eleições diretas e paritárias, sem lista tríplice, isto é, que o processo se encerre na 

própria instituição. Diante dos fortes ataques à educação pública e gratuita, aos serviços 



 

 

públicos aos(às) servidores(as) públicos(as), e à Universidade, respondemos com o 

reconhecimento de que é necessário reforçar a democracia e a autonomia. Assim, 

defendemos a soberania da escolha da comunidade universitária." 

Em abril, a Seção encaminho oficio à Reitoria solicitando alterações nas 

regras de progressão e promoção, licença para capacitação e estágio probatório, no 

contexto da pandemia. Em 13 de agosto, o Reitor encaminhou resposta encaminhando 

parecer da Procuradoria contrário a mudanças nas regras. No dia 25, reencaminhamos 

solicitação de que o tema seja tratado no Conselho Universitário. 

 

SESUNILA 

Informe prestado por: Diretoria da SESUNILA.  

 

1. A SESUNILA NO CONTEXTO DA PANDEMIA: 

Desde o começo da pandemia a Sesunila tem atuado no sentido de 

cobrar das autoridades públicas o cumprimento das políticas de isolamento para a 

cidade. Em paralelo, temos auxiliado os diversos grupos sociais da cidade em 

campanhas de solidariedade, incluindo o corpo discente da Unila, que tem feito 

campanhas de arrecadação de cestas básicas. Apesar das nossas ações, integradas com 

outras entidades da região, o movimento pela reabertura do comércio tem exercido 

forte pressão sobre o poder público, que por sua vez, movido também por interesses 

eleitorais, tem não apenas favorecido a abertura do comércio e atividades turísticas 

numa região de fronteira trinacional, como também tem investido em políticas de 

aceleração do crescimento econômico, como o Programa Acelera Foz, uma parceria 

do Município com a Itaipu Binacional e outras entidades do setor empresarial. Esse 

processo precoce de aceleração e aquecimento da economia num contexto de 

pandemia, o crescimento da Covid-19 em toda a região, incluindo aldeias indígenas e 

outros grupos sociais mais vulneráveis, a autorização para que escolas do ensino 

médio e faculdades particulares retomem as aulas presenciais para estudantes 

formandas/os ou do último ano letivo, e a implementação do ensino remoto na Unila, 



 

 

sem a devida discussão com representantes da comunidade acadêmica e sem tempo 

hábil para a construção de outras alternativas, centralizou todas as ações do sindicato 

durante esse período, que se desdobrou em: tratativas com a reitoria, através de ofícios 

e reuniões remotas; ações com a base alertando sobre a importância de ficar em casa, 

com informes atualizados sobre os dados da pandemia; enquete para saber das 

condições de saúde e de vida do corpo docente e seus familiares; tentativas de 

participação nos processos e espaços decisórios, recorrentemente negada; iniciativas 

de qualificação desse debate junto a base, a partir das reuniões remotas, etc. Algumas 

ações já estavam no informe da última reunião de Setores e outras estão descritas nos 

próximos itens. 

2- OS CUIDADOS COM A VIDA E AS CONDIÇÕES LABORAIS 

A Sesunila realizou uma enquete para avaliar os impactos da pandemia 

na categoria docente, cujos resultados apontaram para problemas sociais, econômicos, 

familiares, emocionais e de saúde física, chamando atenção para as questões de saúde 

mental e para o aumento da sobrecarga de trabalho durante o isolamento, com a 

sobreposição de tempos e espaços provocada pelas tecnologias de informação. 

3. ENSINO REMOTO NA UNILA 

Desde o início da pandemia a Sesunila tem cobrado da reitoria um 

posicionamento sobre as medidas que estariam sendo discutidas e/ou tomadas em 

relação aos rumos da Universidade durante a suspensão das aulas presenciais na 

Unila. Embora a resposta formal tenha sido sempre de que não havia nenhuma 

política sendo discutida a respeito de substituição de aulas ou de ensino remoto, 

alguns movimentos, como a retomada da pauta da política de Educação a Distância 

(EAD) na Universidade e a parceria com plataformas digitais, como o GSuite da 

Google, foram sendo comunicados de modo tardio e sem o devido debate sobre as 

implicações no ensino superior público. No dia 30 de junho foi publicada a Portaria 

que criara duas comissões de “acompanhamento e planejamento” que definiriam a 



 

 

proposta de ensino remoto que está sendo implementada na Unila, a CAPAacad e 

CAPAadm, uma para os aspectos acadêmicos e outra para os aspectos técnico-

administrativos, segundo os documentos que as instituem. No dia 8 de julho, a 

Sesunila, em ação articulada com o diretório estudantil e com o sindicato das/os 

servidoras/es técnicas/os, solicitou em Ofício a participação nas duas comissões, 

entendendo que as entidades de classe e que as representações estudantis deveriam 

estar contempladas. Em seguida foi solicitada também uma reunião remota entre as 

três categorias e a reitoria, que só foi atendida quase um mês depois, onde a ideia era 

mostrar a importância da nossa participação e das questões apontadas por nós. No dia 

7 de agosto, ou seja, quase um mês depois, a Reitoria respondeu negando a nossa 

participação e das outras entidades, com um ofício que deturpava o papel histórico do 

sindicato, mostrando total desconhecimento da nossa atuação junto à carreira e na 

defesa da própria universidade. Logo em seguida, no dia 19 de agosto, estava sendo 

publicada a Resolução que instituía o Período Especial Emergencial, regulamentando 

o Ensino Remoto Emergencial (ERE) na Unila. A Sesunila continuou sua atuação 

junto à base e a integrantes dessas comissões, procurando discutir em todos os 

espaços possíveis os efeitos do ensino remoto sobre o corpo docente e discente e 

sobre a Universidade. Estamos no momento formulando propostas que visem 

desestimular a participação no ERE e que busquem orientar a categoria para evitar e se 

proteger de situações de assédio. 

4- MOVIMENTOS FORA BOLSONARO E MOURÃO 

Junto com outras entidades, a Sesunila tem tentado pautar ações que 

visem o retorno das mobilizações nos espaços e com as estratégias possíveis, 

respeitando as medidas de saúde impostas pela pandemia. Além da adesão da 

campanha Fora Bolsonaro e Mourão, a Sesunila tem se articulado com os 

movimentos sindicais e populares da cidade em outros atos e mobilizações, incluindo 

as manifestações de rua. Amanhã, dia 27 de agosto, às 9h da manhã, mais de 20 

grupos da cidade, reunidos pelos coletivos vinculados aos Direitos Humanos, estarão 

reunidos na rua em um movimento pacífico contra Bolsonaro, que estará na cidade para 



 

 

compromissos políticos vinculados ao Programa Acelera Foz. No dia 2 de outubro 

faremos Reunião Remota para discutir a conjuntura política e os movimentos de 

oposição ao Governo Federal e avaliar as ações e mobilizações chamadas para a 

segunda quinzena de setembro. 

 

ADUNICAMP 

Informes prestado por: Paulo Cesar Centoducatte 

 

1) A Assembleia Geral da entidade em 26/08/2020 decidiu por realizar 

eleições para a diretoria e do Conselho de Representantes (que se encontram com 

mandatos prorrogados desde 01/06/2020), com votação eletrônica, na qual será utilizado 

uma versão do sistema de votação Helios e-voting instalada no parque computacional da 

entidade. As eleições ocorrerão nos dias 06 e 07 de outubro, com posse da nova 

diretoria e representantes do CR no dia 01 de outubro de 2020. Para garantir que todos 

sindicalizados possam participar de forma segura do processo eleitoral e também, 

melhorar a comunicação com nossos sindicalizados, a ADunicamp está promovendo 

uma ampla campanha de atualização cadastral. 

 PL 529/2020 do governador Doria: o PL apresentado pelo governador 

Doria à Alesp e em tramitação em regime de urgência extingue 10 fundações/autarquias 

do governo paulistas, acentua a privatização do IAMSPE e aumenta consideravelmente 

as contribuições dos servidores públicos paulista, além de decretar o fim da autonomia 

de gestão financeira das universidades estaduais paulistas e Fapesp. Em seu artigo 14, o 

projeto prevê o confisco anual, e aplicado retroativamente ao exercício de 2019, do 

“superavit financeiro e patrimonial” destas autarquias especiais. Com a retroatividade 

ao exercício de 2019, se aprovado o PL, serão confiscados, ainda este ano, das três 

universidades estaduais paulistas e Fapesp algo como R$ 1 bilhão. As seções sindicais 

do Andes-SN das três estaduais, em conjunto com o Fórum das Seis e diversas outras 

frentes/fóruns (Frente Paulista em Defesa do Serviço Público, Fórum dos Trabalhadores 

no Setor Público de São Paulo etc) estão organizando diversas atividades pela rejeição 



 

 

completa do PL 529/2020. Já foram realizadas diversas lives/audiências públicas contra 

o projeto (a do dia 21/08, organizada pelo deputado estadual Giannazi e transmitida pela 

TV Alesp e outras midias --  “Ato/live contra o PL 529” – contou com a participação do 

Antônio, presidente do ANDES-SN). No dia 26/08/2020 foram realizadas diversas 

atividades contra o PL 529, com a realização de uma carreata com buzinaço em torno da 

Alesp; tuitaço e apagão do serviço presencial e remoto. 

 

ADUFERPE 

Informe prestado por: Diretoria ADUFERPE 

 

Aduferpe – Associação de docentes da Universidade Federal Rural de Pernambuco 

Informes 

 

29 de julho – Reunião do Conselho de representantes para discutir e 

deliberar sobre três pontos de pauta: a aprovação da campanha Fora Bolsonaro, a 

posição do Conselho sobre a prorrogação do seu mandato e da diretoria da Aduferpe e o 

atendimento de reivindicações e outras questões relacionadas ao Período Letivo 

Excepcional (PLE). 

1 de Agosto – Realizou a live Lua das Moças,🌚última live do projeto 

Aduferpe na Quarentena. Noite muito animada com as apresentações das cantoras e 

compositoras Riah Oliveira, Raiza Canuta, e uma intervenção cultural da dupla Priscila 

Tamat e Maiara Nogueira 

7 de Agosto – A diretoria do sindicato participou do DIA DE LUTO, 

DIA DE LUTA A manifestação pelo #ForaBolsonaro, na praça do Derby, em Recife 

12 de agosto – Iniciamos o projeto ADUFERPE CONTRA AS 

OPRESSÕES que corresponde um conjunto de debates, por meio de lives sobre os 

seguintes temas: LGBTfobia, racismo, sexismo, assédio moral e sexual. 

https://www.instagram.com/explore/tags/forabolsonaro/


 

 

27 de agosto – A Aduferpe compondo a Articulação das Entidades 

Representativas dos/das Trabalhadores/Trabalhadoras do Ensino Docente Superior de 

Pernambuco inicia a campanha de outdoor - Fora Bolsonaro 

Ação permanente de divulgação, entre os(as) associados(as), de atos que 

afetam a categoria e movimentos de solidariedade com doações financeiras para Escola 

Florestam Fernandes, produção de máscaras e apoio ao projeto marmita solidária 

promovida pelo MST. 

Cobrança junto à reitoria de alterações na resolução de progressão para o 

período da pandemia, de modo que os docentes que não aderirem ao ensino remoto no 

período letivo excepcional não sejam prejudicados. 

 

ADUFF 

Informe prestado por: Diretoria ADUFF 

 

UFF-SSind 

Informes prestados por: Prof. Adriana Penna, Diretoria da ADUFF-SSind 

Trabalho Remoto – Artigos publicados no Boletim Eletrônico 

Data 

 

Temas 

 

Canais de Comunicação 

21.08.2020 ADUFF defende 

nomeação de docentes 

aprovados em concursos 

na UFF 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

21.08.2020 Ensino Remoto: A 

Assessoria jurídica da 

ADUF está à disposição 

para tirar dúvidas das e 

dos docentes a respeito do 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 



 

 

Regulamento aprovado 

pelo CEPEx 

21.08.2020 CEPEx aprova 

Regulamento do Ensino 

Remoto Emergencial na 

UFF para cursos 

presenciais 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

21.08.2020 STF adia julgamento que 

decidirá sobre RJU de 

servidores 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

21.08.2020 Moção da ADUFF apoia e  

se solidariza com a greve 

nos Correios  

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

21.08.2020 8º CONAD 

Extraordinário  prorroga 

o mandato da  diretoria 

do ANDES-N 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

21.08.2020 ADUFF defende 

nomeação de docentes 

aprovados em concursos 

na UFF 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

14.08.2020 Fórum dos Servidores: 

interesses de grupos 

privados estão por trás de 

ataques ao funcionalismo 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

14.08.2020 Assessoria jurídica da 

ADUFF emite parecer 

sobre Nota Técnica nº 

1556/2020 da CGU 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 



 

 

14.08.2020 Veja a íntegra da 

proposta da ADUFF para 

o funcionamento da UFF 

na pandemia aprovada na 

assembleia  

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

14.08.2020 ADUFF solicita à 

PROGRAD 

esclarecimento sobre 

preenchimento do Plano 

de Atividades da IS 

10/2020 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

14.08.2020 Docentes reivindicam que 

CEPEx reabra prazo 

para criação de 

disciplinas na UFF 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

14.08.2020 Justiça indefere tutela de 

urgência em ação a 

ADUFF contra a 

Instrução Normativa 

28/2020 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

14.08.2020 Com exibição de “Vidas 

Entregues”, ADUFF 

debaterá a luta diária dos 

entregadores de 

aplicativos 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

11.08.2020 Assembleia aprova 

proposta da ADUFF para 

o funcionamento da UFF 

na pandemia 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 



 

 

05.08.2020 Nova assembleia 

concluirá proposta da 

ADUFF para 

funcionamento a UFFF 

na pandemia 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

05.08.2020 Irregular por extrapolar 

competência 

regulamentar da 

PROGRAD, IS 10/2020 

traz conteúdo 

preocupante 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

05.08.2020 Em defesa da vida, Dia de 

Luta e de Luto na sexta 

(7) defenderá “Fora 

Bolsonaro”  - 

manifestações virtuais e 

presenciais  

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

29.07.2020 Assembleia virtual na 

próxima segunda (3/08) 

define proposta da 

ADUFF para 

funcionamento da UFF 

durante a pandemia da 

Covid-19 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

Videoconferência 

27.07.2020 Para prosseguir com 

construção da proposta 

da entidade para a UFF 

na pandemia, ADUFF 

convida docentes para a 

'Plenária Virtual' dia 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

Videoconferência 



 

 

29/07  

24.07.2020 Conselheiros apresentam 

no CUV propostas para 

funcionamento da UFF 

durante a pandemia 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

 

24.07.2020 Para prosseguir com 

construção da proposta 

da entidade para a UFF 

na pandemia, ADUFF 

convida docentes para a 

'Plenária Virtual' dia 

29/07   

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

Videoconferência 

24.07.2020 Assembleia virtual dos 

docentes define delegação e 

posição da ADUFF no  

CONAD  

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

Videoconferência 

24.07.2020 Aprovação do FUNDEB na 

Câmara derrota tentativa do 

governo de desviar recursos 

da educação  

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

 

24.07.2020 Carta Aberta: Por grau 

máximo de adicional de 

insalubridade a todos os 

trabalhadores ativos no 

HUAP 

 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

 

 20.07.2020 Terça (21) às 16h é o 

prazo para inscrição em 

assembleia (22) quarta, 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

 



 

 

para eleger delegação e 

tirar posicionamentos da 

ADUFF ao 8ºConad 

Extraordinário  

17.07.2020 ADUFF convoca 

assembleia virtual para 

eleger ao 8ºConad 

extraordinário  

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

 

17.07.2020 Docentes da UFF 

apresentam proposta 

para o próximo semestre 

letivo na Universidade 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

 

17.07.2020 CEPEx ignora Conselho 

Universitário e aprova 

calendário acadêmico na 

UFF 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

 

17.07.2020 Funcionamento da UFF 

na pandemia é pauta de 

CUV do dia 22,convocado 

por 1/3 dos conselheiros 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

 

17.07.2020 ADUFF atuará para 

evitar prejuízos a 

docentes com novos 

parâmetros para 

progressões e promoções 

Veja íntegra do parecer 

da assessoria da ADUFF 

sobre progressões e o 

comunicado da CPPD que 

aborda os novos 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

 



 

 

parâmetros para 

progressões 

17.07.2020 Pastor Milton Ribeiro é o 

novo ministro da 

Educação de Bolsonaro  

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

 

17.07.2020 Direção pro tempore do 

Cefet-RJ cumpre ameaça 

e exonera mais três 

diretores de campi 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

 

16.07.2020 No próximo sábado, dia 18, 

haverá uma plenária - 

excepcionalmente virtual - 

para eleger a próxima 

Coordenação Estadual da 

CSP-CONLUTAS. A 

ADUFF-SSind tem direito 

a seis delegados. Filiados 

que desejem participar 

representando a seção 

sindical devem enviar e-

mail até às 9h desta sexta-

feira (17) 

 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

 

09.07.2020 ADUFF pede que Reitoria 

suspenda consulta sore 

calendário antes de 

definição sobre como 

funcionará a UFF na 

pandemia. Ofício da 

ADUFF sobre calendário 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

 



 

 

critica processo açodado – 

Documento da 

PROGRAD sobre 

calendário: apenas 2 dias 

para respostas 

09.07.2020 Pesquisadores veem grave 

risco em universidades 

adotarem plataformas 

digitais de grandes 

corporações   

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

 

03.07.2020  ADUFF convoca docentes 

para reunião virtual na 

próxima terça-feira (07).  

Em pauta, o debate sobre 

uma proposta para a UFF 

durante a pandemia; 

estrutura para realização da 

primeira Assembleia Geral  

Virtual também já estamos   

providenciando 

 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

 

03.07.2020 Fórum de Lutas de Niterói 

conclama para o ato no 

sábado 10 de julho, a partir 

das 8h, em frente ao Huap 

 Com o mote “Fora 

Bolsonaro e Mourão”, em 

defesa da democracia no 

país e contra a política 

genocida do governo 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

 



 

 

federal, manifestação 

acontecerá também na 

segunda-feira 12, no Centro 

do Rio de Janeiro. 

 

03.07.2020 Prazo para envio de 

contribuições ao Caderno 

de Textos do 8ºConad 

Extraordinário é até o dia 

15 de julho.  

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

 

03.07.2020  #BrequeDosAPPs: em dia 

de atos e paralisações, 

entregadores recebem apoio 

nas ruas e nas redes 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

 

03.07.2020 CUV decide por adesão ao 

Sisu 2021 e não debate 

'UFF na pandemia'.  

ADUFF discorda de como 

o reitor encaminho a 

votação sobre  questão ao 

SISU ao final da sessão 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

 

03.07.2020 MEC lança diretrizes de 

retorno às aulas presenciais 

nas IFES. Mesmo sem 

controle da disseminação 

do novo coronavírus e 

enquanto o país ultrapassa 

as 60 mil mortes pela 

Covid-19, o Ministério da 

Educação (MEC) anunciou, 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

 



 

 

na última quarta (01), as 

diretrizes para a volta às 

aulas presenciais das 

Instituições Federais de 

Ensino (IFEs). 

03.07.2020 Docentes da UFF iniciam 

‘período especial remoto’ 

sem acesso a levantamento 

realizado pela Reitoria 

sobre inclusão digital  

Sie, Página no Facebook, 

 E-mail, WhatsApp 

03.07.2020 Após currículo falso, cai 

mais um ministro da 

Educação de Bolsonaro  

   Não há como esperar 

bons ministros de um 

governo que ataca 

sistematicamente a 

educação pública, diz 

presidente da ADUFF. 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

26.06.2020 Docentes da UFF tiveram 

menos de duas semanas 

para organizar período 

especial com aulas 

remoto. 

Plano de Atividades 

Acadêmicas Emergenciais 

na UFF ainda delega aos 

docentes a elaboração de 

estratégias para atender 

estudantes sem acesso à 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 



 

 

internet 

26.06.2020 Carlos Decotelli é o 

terceiro a assumir o 

Ministério da Educação em 

gestão Bolsonaro  

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

26.06.2020 Entidades contestam e 

destaque retira ações sobre 

Previdência do Plenário 

Virtual do STF 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

26.06.2020 ANDES-SN convoca 

CONAD Extraordinário 

para debater prorrogação 

do mandato da diretoria  

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

25.06.2020 Supremo finaliza 

julgamento e servidores 

vencem uma das batalhas 

contra redução salarial  

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

25.06.2020 MEC torna sem efeito 

decisão de Weintraub que 

acabava com cotas na pós-

graduação 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

25.06.2020 “Multicampia e COVID-

19: contribuições da UFF e 

desafios da pandemia nos 

campi fora da sede” 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

25.06.2020 Semestre Letivo Especial 

na UFF traz dúvidas para 

docentes com férias 

marcadas para o período 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 



 

 

25.06.2020 Barroso nega pedido de 

entidades e mantém ações 

sobre Previdência no 

Plenário Virtual  

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

25.06.2020 Manifesto de Seções 

Sindicais do ANDES- 

Regional/RJ contra a 

implementação autoritária e 

forçada de ensino remoto  

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

25.06.2020 ADUFF critica 

possibilidade de disciplina 

teórico-prática ser 

ministrada 

dissociadamente, para 

concluintes, nos termos da 

resolução 156 da UFF  

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

17.06.2020 CEPEx aprova minuta que 

regulamenta “ensino 

remoto” na UF para 

concluintes e pós-

graduandos durante 

pandemia 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

17.06.2020 Devolução de MP de 

reitores “biônicos” é 

comemorada por 

comunidades acadêmicas e 

entidades sindicais 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

17.06.2020 Ato em Niterói critica 

racismo estrutural na 

sociedade brasileira 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 



 

 

17.06.2020 ADUFF debate ensino 

remoto na pandemia: 

“Professor não é entregador 

de aulas” 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

17.06.2020 Departamento de Direito 

púbico da UFF reivindica 

debate sobre Instrução 

Normativa 008/2020 na 

CEPEx 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

17.06.2020 Docentes do Departamento 

de Ciências Humanas da 

UFF e Pádua decidem não 

entregar e cobram  debate 

sobre Instrução Normativa 

008/2020 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

10.06.2020 GT da CEPEx divulga 

novos projetos de resolução 

sobre atividades da Pós-

Graduação e de Extensão 

da UFF durante pandemia 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

10.06.2020 Em ofício, ADUFF defende 

amplo debate e que CUV 

também delibere sobre o 

projeto de resolução 

voltado aos concluintes 

Site, Página no Facebook 

E-mail, WhatsApp  

10.06.2020 Niterói Antirracista é o ato 

que acontece nesta quinta-

feira (11) em frente a 

Estação das Barcas 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp, 

Instagram  



 

 

10.06.2020 Em novo ataque, Bolsonaro 

intervém na escolha de 

reitores nas IFES durante  

pandemia  

Site, Página no Facebook 

E-mail, WhatsApp  

10.06.2020 

 

Apenas 13 dias após 

congelamento, Maia e 

Bolsonaro voltam a tentar 

pautar redução salarial  

Site, Página no Facebook 

E-mail, WhatsApp  

10.06.2020 Reunião conjunta dos 

Setores do ANDES-SN 

critica negligência do 

governo para lidar com 

pandemia 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

9/06/2020 Jurídico da ADUFF: lei do 

congelamento (Lei 

Complementar 173) não 

interfere em progressões e 

promoções  

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

9/06/2020 Atos em diversas capitais 

levam às ruas rejeição ao 

fascismo e racismo no 

Brasil 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

9/06/2020 União dos Fóruns de Luta 

de Niterói: “Não à lei 

federal que congela salários 

e investimentos nos 

serviços públicos”  

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

9/06/2020 Conselho de 

Representantes da ADUFF 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 



 

 

adiou por unanimidade 

eleições e prorrogou 

mandatos    

9/06/2020 “O que as Universidades 

estão tentando impor ou 

impuseram não pode ser 

caracterizado como EaD”, 

diz dirigente do ANDES-

SN 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

9/06/2020 MEC autoriza reposição de 

aula aos sábados e nas 

férias de julho para 

reorganizar calendário de 

2020  

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

8/06/2020 GT do CEPEX divulga 

minuta que dispõe sobre 

planejamento e execução 

de Atividades Acadêmicas 

Emergenciais na UFF  

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

2.06.2020 Governo se aproveita da 

pandemia e envia “Future-

se” para o Congresso  

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

2.06.2020 Em momento grave da 

nossa história, ADUFF 

ressalta importância de 

sindicalização 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

2.06.2020 Caduca MP combatida por 

sindicatos que interferia na 

escolha de reitores federais 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 



 

 

2.06.2020 Protesto denuncia racismo 

e violência policial no Rio: 

606 mortes em 4 meses  

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp E-mail, 

WhatsApp 

2.06.2020 ADUFF participou de ato 

contra a flexibilização do 

isolamento em Niterói 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

2.06.2020 Ato-live: Prefeitura de 

Niterói cede a empresários 

ao flexibilizar isolamento e 

pôr vidas em risco  

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

2.06.2020 Veto de Bolsonaro estende 

salários congelados para 

educação e saúde e  

confirma ‘granada’ contra 

servidor  

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

2.06.2020 CUV prorroga mandatos 

dos colegiados de unidade 

até o fim da pandemia 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

2.06.2020 Departamentos se 

posicionam contra o 

preenchimento do plano de 

trabalho remoto 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

27/05/2020 “Não à flexibilização do 

isolamento em Niterói”, 

ato-live desta quinta (28), 

realizado pela União dos 

Fóruns de Luta de Niterói  

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

27/05/2020 ADUFF participou de ato 

contra a flexibilização do 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 



 

 

isolamento em Niterói  

27/05/2020 Servidores realizam 

protestos contra as políticas 

públicas do governo 

Bolsonaro -  Câmara de 

Vereadores (Cinelândia) 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

27/05/2020 “Nós já botamos a granada 

no bolso do inimigo”: 

Guedes expõe o que 

governo quer para servidor 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

27/05/2020 Instrução de Serviço 

PROGEPE n.008: ADUFF 

destaca importância de 

pressão dos docentes da 

UFF para pautar debate 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

27/05/2020 Docentes da UFF de Rio 

das Ostras manifestam-se 

contra o Plano de Trabalho 

da PROGEPE 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

27/05/2020 Carta Aberta à Comunidade 

Universitária e aos 

Conselheiros do Conselho 

Universitário da UFF 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

23/05/2020 Diretoria da ADUFF critica 

recusa ao debate da 

Instrução de Serviço 

PROGEPE nº008 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

23/05/2020 ADUFF se solidariza com 

famílias de vítimas e 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 



 

 

repudia ação genocida e 

racista do Estado do Rio de 

Janeiro  

 

23/05/2020 Reunião de Bolsonaro com 

governadores e Legislativo 

pactua cancelar salários de 

servidores 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

23/05/2020 Festival irá arrecadar 

doações em dinheiro para 

famílias afetadas pela 

COVID-19 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

21/05/2020 CEPEx remete ensino 

remoto para GT; ADUFF 

defende que  comunidade 

acadêmica seja ouvida 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

21/05/2020 Diretoria da ADUFF 

defende que nenhuma 

decisão sobre ensino 

remoto na UFF deve ser 

tomada sem amplo debate 

na comunidade acadêmica 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

21/05/2020 “Não podemos pensar a 

EAD distante dos 

movimentos da 

mercantilização ou daquilo 

que alguns autores têm 

chamado de comodificação 

da educação” 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 



 

 

21/05/2020 MEC aposta em 

“normalidade” e pressiona 

por EaD em tempos de 

pandemia 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

13/05/2020 A quem interessa um Plano 

de Trabalho quando não há 

condições para planejar? 

Não é aos docentes da 

UFF! 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

13/05/2020 No Dia da Enfermagem, 

homenagens póstumas e 

denúncias com cruzes no 

HUAP pela saúde pública 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

13/05/2020 Reitores das IES públicas 

do Rio defendem o 

adiamento do ENEM 2020 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

13/05/2020 Divulgação científica na 

quarentena: docentes da 

UFF falam sobre trabalho 

durante a pandemia  

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

13/05/2020 A UFF na luta contra o 

COVID-19 - promoção da 

“Rede Convida”, 

Psicologia;  Campus dos 

Goytacazes 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

07.05.2020 Marcha Virtual pela 

Ciência, nesta quinta (7) 

organizada pela SBPC 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

07.05.2020 Em dia de pressão sobre Site, Página no Facebook,  



 

 

senadores, Senado mantém 

educação fora do 

congelamento salarial em 

lei  

E-mail, WhatsApp 

07.05.2020 Câmara aprova PEC que 

pode render R$ 1 tri 

públicos a bancos e rejeita 

garantia de emprego 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

07.05.2020 Todas as vidas importam! 

Nota de Esclarecimento ao 

Poder Executivo do Estado 

do Rio de Janeiro sob o 

risco de Exclusão Ilegal no 

atendimento a Pessoas com 

Deficiência em UTIs, 

durante a pandemia de 

COVID-19 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

07.05.2020 A UFF na luta contra a 

COVID-19 – promoção do 

Laboratório de Criação e 

Investigação da Cena 

Contemporânea (PPGCA) 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

06/05/2020 Professoras/es da UFF, 

precisamos de sua ação 

rápida!  

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

06/05/2020 Educação é retirada de 

congelamento na Câmara, 

mas pode ser reinserida no 

Senado 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 



 

 

06/05/2020 É preciso impressionar os 

senadores! Todas as 

categorias merecem 

respeito! Não ao 

congelamento salarial dos 

servidores públicos 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

04/05/2020 Senado aprova PLP 

acordada com Bolsonaro 

que congela salários; 

servidores pressionam 

Câmara 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

04/05/2020 ADUFF convida docentes a 

enviar mensagens a 

deputados contra o 

congelamento 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

04/05/2020 Ato do 1º de Maio tem 

homenagem a profissionais 

de saúde   

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

04/05/2020 Jurídico da ADUFF está 

elaborando parecer sobre 

Instrução de Serviço que 

regulamenta trabalho 

remoto na UFF 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

04/05/2020 Em carta ao prefeito, 

entidades reforçam 

distanciamento social e 

propõe ações para 

ampliação do SUS e dos 

direitos humanos em 

Niterói 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 



 

 

 

01/05/2020 

 

ANDES-SN convoca 

categoria a pressionar 

senadores contra o PLC 

149, que será votado neste 

sábado, 2   

 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

30/04/2020 1º de Maio: Programação 

do dia dos trabalhadores 

terá atos digitais e 

barulhaço 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

30/04/2020 CNPq de Bolsonaro exclui 

Ciências Humanas e 

Sociais da concessão de 

bolsas PIBIC 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

30/04/2020 STF declara 

inconstitucionalidade de lei 

municipal que proíbe 

debate de gênero nas 

escolas   

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

30/04/2020 ADUFF irá monitorar de 

perto o uso do questionário 

da Progepe 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

29/04/2020 Progressões: CPPD 

responde ADUFF e afirma 

que irá mapear processos 

que tramitam na forma 

física    

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

29/04/2020 ADUFF defende 

convocatória de reunião do 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 



 

 

Cepex para debater 

condições de 

funcionamento da UFF 

durante suspensão do 

calendário acadêmico 

29/04/2020 Mais recursos para bancos 

e salário congelado para 

servidor podem ir a voto na 

mesma semana  

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

29/04/2020 Guedes volta a atacar 

servidores e se cala sobre 

iniciativas sociais na 

pandemia 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

29/04/2020 Glossário de Libras do 

Coronavírus – COVID 19 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

24.04.2020 ADUFF recomenda a 

aposentados conferir RT no 

contracheque de abril  

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

24.04.2020 Calendário eleitoral e 

campanhas à Direção do 

ANDES-SN continuam 

suspensas em razão da 

pandemia 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

24.04.2020 ADUFF participa de ação 

conjunta de solidariedade e 

distribui 360 cestas básicas  

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

24.04.2020 MP do contrato de trabalho 

com menos direitos cai, 

mas manobra tenta ‘salvá-

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 



 

 

lo’ 

24.04.2020 STF nega Constituição e 

julga legal empresa reduzir 

salários sem acordo 

coletivo na pandemia  

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

24.04.2020  Revista do ANDES-SN 

 Prazo prorrogado  

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

24.04.2020 A UFF na luta contra o 

COVID-19 Assistência 

jurídica “Cajuff UFF 

Macaé”  

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

20/04/2020 O que alguns chamam de 

balbúrdia, nós chamamos 

de produção de 

conhecimento público! 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

18/04/2020 ADUFF move 5 ações 

judiciais em defesa dos 

direitos dos docentes 

durante a pandemia  

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

 

17/04/2020 

Weintraub critica 

isolamento e confirma 

ENEM para novembro 

2020 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

17/04/2020 

 

Bolsonaro exonera o 

presidente do CNPq 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

17/04/2020 Atual política fiscal deve 

ser banida de vez e não só 

na pandemia, diz 

economista da UFF  

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 



 

 

17/04/2020 Sem informatização na 

quarentena, progressões e 

promoções de docentes 

estão paradas na UFF 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

17/04/2020 A UFF na luta contra o 

COVID-19 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

14/04/2020 Para minimizar os prejuízos 

do COVID-19 ADUFF 

realiza  ações de 

solidariedade 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

14/04/2020 ADUFF solicita da Reitoria 

informações sobre medidas 

de apoio a docentes que 

estão no exterior 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

14/04/2020 Câmara dos Deputados 

aprova PL que suspende 

aumento salarial e 

progressão de servidores 

públicos  

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

14/04/2020 Educação a distância: 

desigualdade social e 

precarização no contexto de 

pandemia 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

13.04.2020 A UFF contra o COVID-19 

ADUFF dá visibilidade aos  

campi em que a UFF se faz 

presente: Niterói, Angra 

dos Reis, Macaé e Rio das 

Ostras, Petrópolis, Santo 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 



 

 

Antônio de Pádua, Campos 

dos Goytcazes, Nova 

Friburgo e Vota Redonda 

08/04/2020 ADUFF entra na justiça 

com ação coletiva para 

revogar cortes e garantir 

manutenção do pagamento 

da RT  

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

08.04.2020 UFF suspende calendários 

acadêmico e administrativo 

por tempo indeterminado  

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

08.04.2020 Com visão utilitarista da 

pesquisa científica, governo 

Bolsonaro ataca Ciências  

Humanas e Sociais  

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

01/04/2020 Professores da UFF estão 

relatando descontos 

inexplicáveis no 

contracheque do mês de 

março: veja como proceder 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

27/03/2020 

 

Bolsonaro minimiza risco 

do COVID-19 e lança 

campanha milionária pelo 

fim com confinamento 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

 

27/03/2020 

 

MCTIC exclui Ciências 

Humanas e Sociais de 

recursos públicos para 

pesquisa entre 2020 e 2023 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

27/03/2020 Em entrevista à imprensa, Site, Página no Facebook,  



 

 

 

 

Rodrigo Maia novamente 

defende redução de salário 

dos servidores    

E-mail, WhatsApp 

27/03/2020 

 

 

Jornal da ADUFF de março 

já está nas redes 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

27/03/2020 

 

Covid-19: Docentes da 

UFF em defesa da saúde 

pública e das universidades 

brasileiras  

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

25/03/2020 

 

 

ADUFF promove 

campanha pela revogação 

da EC95 e contra medida 

que retiram direitos dos 

trabalhadores e aprofundam 

crise no Brasil 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

25/03/2020 

 

 

 

COVID-19: docentes da 

UFF em defesa da saúde 

pública e das universidades 

brasileiras 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

25/03/2020 

 

Portaria da Capes pode 

levar à redução de bolsas 

de Mestrado e Doutorado 

no país 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

25/03/2020 Governo Bolsonaro recua 

de artigo da MP 927 que 

permitia suspensão de 

salários por quatro meses 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

18/03/2020 ADUFF lança Campanha Site, Página no Facebook,  



 

 

pela revogação da EC 95  

em defesa  do SUS e da 

pesquisa pública 

E-mail, WhatsApp 

18/03/2020 Em casa, mas na luta! Pela 

revogação do teto dos 

gastos, em defesa do SUS e 

em apoio à Greve Nacional 

dos Docentes 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

18/03/2020 Presidente da ADUFF 

comenta importância do 

18M – Dia da Greve 

Nacional da Educação 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

18/03/2020 ADUFF lança Campanha 

pela revogação da EC 95  

em defesa  do SUS e da 

pesquisa pública 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

18/03/2020 Em casa, mas na luta! Pela 

revogação do teto dos 

gastos, em defesa do SUS e 

em apoio à Greve Nacional 

dos Docentes 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

16/03/2020 18M: centrais suspendem 

atos de rua, mas mantêm 

paralisações e greves 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

 

 

TRABALHO REMOTO – LIVES 

Data Temas Canais de Comunicação 

29.07.2020 “Aposentadoria e saúde Site, Página do Facebook,  



 

 

mental em tempos de 

pandemia” é o tema da live 

que acontece nesta quinta-

feira (30 de julho), às 16h 

nas páginas da ADUFF 

E-mail, WhatsApp 

Canal do YouTube da 

ADUFF 

29.07.2020 Fóruns de Luta de Niterói e 

SG declaram apoio à greve 

dos vigilantes no Estado do 

Rio  

Site, Página do Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

09.07.2020 Plataformas digitais e 

ensino remoto na UFF, 

nesta quinta, às 16h 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp, Canal 

do YouTube da ADUFF 

 

 

17.06.2020 

 

“Covid-19 e saúde mental 

do trabalhador docente e 

técnico na Universidade” é 

o tema da live desta quinta 

(18) 

 

Site, Página do Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

10.06.2020 “EAD, Ensino Remoto e a 

produção do conhecimento 

nas Universidades 

públicas” é o tema da live 

da ADUFF desta quinta-

feira (11)  

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

2.06.2020 “Projetos de Universidade 

em disputa – o futuro do 

ensino público brasileiro”, 

nesta quinta-feira 4, 16h  

Site, Página no Facebook 

E-mail, WhatsApp  



 

 

21/05/2020 “Pandemia e ensino remoto 

nas Universidades” 

Site, Página no Facebook 

E-mail, WhatsApp  

14/05/2020 “Pandemia e população 

negra: vulnerabilidades e   

políticas de retrocesso” 

Site, Página no Facebook 

E-mail, WhatsApp  

30/04/2020 “A interface da UFF com o 

SUS” 

Site, Página no Facebook 

E-mail, WhatsApp  

08.04.2020 “Produção científica das 

Humanas: fatos e 

relevância no contexto da 

atual pandemia”  

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

08.04.2020 Festival ADUFF Entre 

Casas  

Produção de vídeo 

ADUFF recebe trabalhos 

para festival online de arte 

e cultura 

Site, Página no Facebook, 

 E-mail, WhatsApp 

08.04.2020 Laboratório de 

Comunicação Comunitária 

e Publicidade  Social da 

UFF produz campanha de 

conscientização na 

quarentena 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

23/03/2020  Nesta quinta 26, tem live 

no Facebook: “Saúde 

Mental em tempos de 

pandemia” 

Site, Página no Facebook 

E-mail, WhatsApp  



 

 

23/03/2020 ADUFF comunica 

fechamento temporário da 

sede, a partir do dia 17/03, 

em conformidade com as 

orientações contingenciais 

referentes ao  COVID-19 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

 

TRABALHO REMOTO – CINECLUBE VIRTUAL ADUFF (seguido de live) 

Data Temas Canais de Comunicação 

24.07.2020 Cineclube Virtual Aduff | 

"O Cárcere e a rua", 

domingo 26, às 15h 

 

WhatsApp 

Página no Facebook 

17.07.2020 “Auto de Resistência”, 

domingo 19, às 14h30 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

03.07.2020 "O Rebeliado" "O 

Rebeliado", documentário 

do cineasta Bertrand Lira, 

é o filme da sessão do Cine 

Clube Virtual da Aduff do 

próximo domingo (5), às 

15h, em nossa página no 

Facebook.  

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

26.06.2020  “São Silvestre”, neste 

domingo 28, às 15h 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

17.06.2020 Documentário “Sobre Sete 

Ondas Verdes 

Espumantes”, domingo 

(21) 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 



 

 

17.06.2020 Em apoio às lutadoras e 

lutadores antirracistas e 

antifascistas que estão indo 

para as ruas esse domingo,  

a ADUFF não fará sessões 

do seu cineclube online aos 

domingos enquanto houver 

atos programados para este 

dia da semana 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

17/05/2020 “Diário de uma Busca”, 

documentário. 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

3/05/2020 “Cartas de Maio” Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

27/04/2020 ADUFF inicia projeto de 

Cineclube neste domingo 

(29) com o filme “A Dupla 

jornada” 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

24/04/2020 Sessão dupla, domingo 

(26) 

“Nélida Piñon” e “Nos 

Caminhos do lixo – as 

catadoras de Jacutinga” 

Site, Página no Facebook 

E-mail, WhatsApp  

 

TRABALHO REMOTO – NOTAS PÚBLICAS  

Data Temas Canais de Comunicação 

21.08.2020 Nota da diretoria da 

ADUFF sobre os recentes 

acontecimentos na UFF 

Site, Página no Facebook 

E-mail, WhatsApp 

21.08.2020 Nota de pesar pelo Site, Página no Facebook 



 

 

falecimento do professor 

Jorge Nassim Vieira 

Najjar, da Faculdade de 

Educação da UFF 

E-mail, WhatsApp  

09.07.2020 Em nota, docentes da 

UFF registram 

indignação com medidas 

“adotadas de forma 

autoritária” pela Reitoria 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

 

26.06.2020   Nota da diretoria da 

ADUFF 

Toda a comunidade 

acadêmica da UFF deve 

permanecer em estado de 

alerta para que o discurso 

do “emergencial” não se 

transforme em regra! 

 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

27/05/2020 Nota de Solidariedade da 

Diretoria da ADUFF aos/às 

trabalhadores/as da 

Educação Pública 

Municipal de Niterói 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

08/05/2020 Nota da Diretoria da 

ADUFF sobre a Instrução 

de Serviço da PROGEPE 

008/2020  

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

20/04/2020 Em defesa das liberdades 

democráticas e do direito à 

vida, todo repúdio à 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 



 

 

bolsonaro! 

20/04/2020 Nota de Repúdio ao 

Ministro da Educação 

Abraham Weintraub e as 

suas declarações  

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

 

25/03/2020 

 

Nota sobre EAD na UFF 

em meio ao estado de 

emergência de saúde 

pública – COVID 19 

 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

 

20/03/2020 

 

Nota de repúdio ao jornal O 

Globo de 20 de março de 

2020 acerca da Emenda 

95/2016 

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

18/03/2020 Diretoria da ADUFF-SSind 

repudia tentativa do MEC 

de ampliar oferta de 

disciplinas online durante 

pandemia da COVID-19  

Site, Página no Facebook,  

E-mail, WhatsApp 

 

AÇÕES SOCIAIS  

Data (mês/meses)  Doação Local  

Agosto Aquisição de cestas básicas  

OLT Orgulho e Lutas Trans 

Niterói 

RJ 

Agosto Campanha Merenda 

Solidária AERJ 

RJ 

Julho Ação Solidária MTST RJ 



 

 

Julho Movimento Nacional de 

Luta pela Moradia 

RJ 

Julho Campanha Merenda 

Solidária AERJ 

RJ 

Julho Movimento Solidário RO  RJ 

Julho Fórum de Saúde Niterói  RJ 

Junho Campanha Merenda 

Solidaria AERJ 

 

RJ 

Junho Ação Solidária Renafro – 

Macaé 

RJ 

Junho Contribuição de cestas 

básicas para a Comunidade 

do Morro do Palácio – 

Niterói 

RJ 

Junho Quilombo da Rasa – Rio 

das Ostras 

RJ 

Junho Apoio Máscaras com 

SINTUFF – entidade que 

compõe o Fórum Sindical e 

Popular de Niterói  

RJ 

Abril  Contribuição solidária de 

cestas básicas de alimento à 

População Trans de Niterói 

RJ 

Abril  Contribuição solidária de 

cestas básicas de alimento a 

16 Comunidades da 

Campanha Redes da Maré  

RJ 

Abril  Ação de solidariedade ao 

Movimento Emancipa  

RJ 



 

 

Abril  Doação de cestas básicas de 

alimento à Aldeia Guarani 

Ara Hovy 

Niterói 

 

Abril 

Produção de máscaras na 

UFF (por meio de 

impressora 3D) 

 

Niterói 

Abril  Ação de solidariedade ao 

Fórum Sindical Popular de 

Niterói  

Niterói 

Abril  Doação de cestas básicas de 

alimento à Rede de 

Solidariedade Comunidade 

do Morro da Providência 

RJ 

Abril  Contribuição de cestas 

básicas para a Comunidade 

do Morro do Palácio 

Niterói 

Abril Contribuição ao 

Movimento Solidário Rio 

das Ostras 

RJ 

Abril Apoio solidário ao 

Assentamento Osvaldo de 

Oliveira de Rio das Ostras  

RJ 

Abril  Apoio à Comunidade no 

Coro 

RJ 

  

 

TRABALHO REMOTO – REUNIÕES (DIRETORIA E SUAS INSTÂNCIAS) 

Data Pauta Participantes  

08.06.2020 Discussão da Minuta Membros da Diretoria e do 



 

 

CEPEx (ACE) GTPE/GTSSA  

04/06/2020 1) Informes;  

2) Participação da ADUFF 

na Reunião da Comissão de 

Saúde da Câmara de 

Vereadores de Niterói. 

3) Propostas de atividades 

retomadas com as temáticas 

do GT. 

4) Outros assuntos. 

Membros da Diretoria e do 

GT Seguridade Social e 

Aposentadoria (GTSSA) 

26/05/2020 Informes; Conjuntura; UFF 

na pandemia; 

Encaminhamentos 

Membros da Diretoria e do 

Conselho de 

Representantes  

07/05/2020 Deliberar sobre o 

calendário eleitoral 

sucessório à direção e ao 

Conselho de Representantes 

2020/2022 

Membros da Diretoria e do 

Conselho de 

Representantes  

02/04/2020 Informes; Conjuntura; 

ADUFF na quarentena; 

Situação nas Unidades; 

Outros assuntos 

Membros da Diretoria e do 

Conselho de 

Representantes  

   

 

ADUFF-SSind 

TRABALHO REMOTO – REUNIÃO DE DIRETORIA/INSTITUIÇÕES E 

ENTIDADES  

Data Pauta Entidades/instituições Local 

19.08.2020 Reunião do GTPCEGDS ANDES-SN  



 

 

21.07.2020 II Encontro do Jurídico  ANDES-SN  

25.06.2020 Reunião Conjunta dos 

Setores  - Pauta: 

Prorrogação do mandato 

da Diretoria Nacional do 

ANDES-SN 

ANDES-SN  

03.06.2020 Reunião do GTPE – 

Pauta: 

1) Informes nacionais e 

das seções sindicais;2) 

EaD nos Institutos 

Federais e CEFET; 3) 

Cartilha e  iniciativas 

contra imposição da 

EaD; 4) 

Encaminhamentos e 

outros assuntos 

ANDES-SN  

29.05.2020 Reunião Conjunto dos 

Setores - Pauta: 1) 

Informes nacionais; 2) 

Conjuntura; 3) Pedido de 

impeachment do 

Bolsonaro; 4) Adiamento 

do ENEM; 5) Luta contra 

EaD; 6) Trabalho 

remoto; 7) Ações de 

solidariedade no período 

de pandemia; 8) Eleição 

para reitor (a) nas IES 

ANDES-SN  

08/05/2020 - Edição da Instrução de Audiência com Reitor UFF 



 

 

Serviço 008 da 

PROGEPE; Questões 

referentes à nomeação de 

docentes efetivos e 

substitutos; 

Renovação/prorrogação 

de contratos de docentes 

substitutos -  Lei 

8745/1993 e reforça MP 

922/2020, Inciso I, §1º 

do art. 4º 

17.04.2020 Reunião Conjunta dos 

Setores -  Pauta: 1) 

Informes das seções 

sindicais;  2) Informes 

nacionais; 3) Conjuntura; 

4) Ações políticas de 

solidariedade no período 

de pandemia 

ANDES-SN  

 

12/05/2020 

 

- Informes da Secretaria 

Regional; - Rodada de 

informes das SSind;  

- Comitê de Ações de 

Solidariedade - regional e 

seções sindicais;  

- Solidariedade ao SEPE-

RIO 

- Fórum Sindical, 

Popular e de Juventudes 

 

ANDES-RJ 

 

RJ 



 

 

por Direitos e Liberdades 

Democráticas 

- Outros Assuntos 

- Encaminhamentos. 

 

 

SESUNIPAMPA 

Informe prestado por: Diretoria da SESUNIPAMPA 

 

1. Ações da SESUNIPAMPA em relação ao processo de volta as aulas na UNIPAMPA  

 a) As aulas voltarão de forma remota a partir de 08/09, conforme deliberação do 

conselho Universitário (CONSUNI). A SESUNIPAMPA buscou construir com a 

categoria uma posição da base defendo os interesses da categoria e o amplo acesso a 

essa modalidade oferecida em tempos de excepcionalidade. Neste sentido foi realizado 

em 16 de julho a ª1ªAssembleia Virtual da entidade que reuniu 08 dos 10 campi 

existentes e deliberou por uma série de recomendações ao processo que corrige-se seu 

atropelo e não dialogo com a comunidade acadêmica e pensa- se forma efetivas de não 

exclusão discente e nem a precarização da atividade docente.  

b) Assim, a partir da assembleia se emitiu a Nota 004/20 SESUNIPAMPA: Diretrizes 

para uma volta as aulas sem exclusão discente e precarização docente com as seguintes 

deliberações para orientar a categoria: Contra o processo de discussão acelerado e 

verticalizado, Nenhum docente pode ser excluído, A necessidade de pesquisa e 

levantamentos da realidade acadêmica , Afirmação da liberdade de cátedra,  Gravação 

de aulas só por consentimento,  A defesa de tecnologias de plataformas digitais 

públicas, Oferta de componentes optativos,  Afirmação do direito a progressão e 

promoção, Um fluxo de construção da proposta de forma democrática. 

2. Campanha Card’s da SESUNIPAMPA: #Forabolsonaroemourão 



 

 

a) Foram elaboradas campanhas de Fora Bolsonaro e Mourão, incentivando os meios 

preventivos ao coronavírus, contra o ensino EaD e ao calendário proposto pela reitoria 

da UNIPAMPA e explicitando a precarização do trabalho remoto docente.  

b) Também foram elaborados cards contra os recentes anúncios de cortes na educação. 

3. Ampliando e potencializando a luta sindical em nível nacional:  

a) Participação do 8ª CONAD extraordinário (Virtual) com um delgado e duas 

observadoras, colaborando assim na construção da prorrogação do mandato da atual 

direção nacional e na atualização da nossa leitura de conjuntura 

b) Participação da construção regional do Fórum dos direitos e Liberdades democráticas 

junto com a realização de plenária estadual dia 08 de agosto 

c) Divulgação das notas emitidas pelo ANDES-SN. 

4. Produção de matérias e entrevistas especificas da SESUNIPAMPA:  

ATUALIZA COLOCANDO TITULO, DATA, E ENTREVISTADO 

a) 10/07 – Entrevista com Celeste Pereira – “SESUNIPAMPA participa de reunião 

conjunta dos setores do ANDES-SN” 

b) 16/07 – Entrevista com Rubia Vogt – “O debate sobre o retorno das aulas em tempos 

pandêmicos: voltamos ao “normal”?” 

c) 16/07 – “Em tempos de pandemia, SESUNIPAMPA realiza assembleia geral virtual.” 

d) 17/07 – “SESUNIPAMPA realiza assembleia geral virtual: Mesmo em tempos de 

pandemia o compromisso com a democracia na base continua.” 

e) 24/07 – Participação Prof. Rubem Ávila Jr. “INFORME URGENTE: PEDIDO DE 

VISTAS AO PROCESSO DE PROPOSIÇÃO DE CALENDARIO ACADEMICO 

ALTERNATIVO E AERE NA UNIPAMPA” 



 

 

f) 28/07 – Entrevista com Marina Barbosa Pinto – “Ensino remoto: a alternativa diante 

da pandemia da COVID-19 e seus impactos na comunidade acadêmica” 

g) 30/07 – Participação Elisângela Pessoa, Adriana Cantini, Cesar Beras e Antonio 

Gonçalves. “SESUNIPAMPA NO 8° CONAD EXTRAORDINÁRIO VIRTUAL DO 

ANDES-SN” 

h) 04/08 – “8° CONAD do ANDES-SN aprova prorrogação do mandato da diretoria 

devido a pandemia da COVID-19” 

i) 24/08 – Entrevista com Rafael Campos. “SESUNIPAMPA passa a contar com plano 

de saúde para os sindicalizados” 

j) 25/08 – “Volta às aulas na UNIPAMPA: ensino remoto foi aprovado no CONSUNI e 

traz incertezas para comunidade acadêmica” 

 

APUR 

Informe prestado por: Diretoria APUR 

 

ATUAÇÃO DA APUR NO PERÍODO DA PANDEMIA  

 

Reuniões sindicais virtuais em todos os centros de ensino da UFRB; 

Reuniões com a reitoria da UFRB para discutir condições de trabalho na pandemia, 

saúde docente, ações contra a Covid-19, ensino remoto, entre outros; 

O canal do APUR no Youtube ofereceu lives, trazendo temas importantíssimos na 

conjuntura atual: saúde e trabalho do/a professor/a na pandemia, os impactos da 

pandemia nos povos do campo, perspectivas e limitações da EAD, diretrizes do CNE 

para a educação e direitos dos/as docentes durante o trabalho remoto; 

Luta pela renovação dos contratos dos professores substitutos; 



 

 

Ação judicial pela revogação das suspensões dos auxílios (Instrução Normativa n. 28). 

Teve a liminar negada, e entrou com recurso de agravo de instrumento, dirigido ao TRF 

da 1ª Região, em Brasília; 

Ação na justiça para suspender o confisco salarial da Reforma da Previdência (Emenda 

Constitucional nº103/190); 

Reunião com estudantes e servidores no Fórum tripartite no CAHL/UFRB; 

Participação em atos públicos pelo Fora Bolsonaro em Feira de Santana com Fórum de 

Saúde; 

Contribuição financeira para comitês populares de solidariedade em Feira de Santana e 

Cachoeira; 

Confecção de máscaras Para atos públicos; 

 Reunião com representação estudantil em Amargosa. 

 

SEDUFSM 

Informe prestado por. Diretoria SEDUFSM 

 

Informes: SEDUFSM 

1. Em 10/08/2020 o Conselho da UFSM normatiza o REDE para “reduzir danos” 

na aprendizagem. Depois de uma discussão item a item da minuta que propunha a 

normatização do Regime de Exercícios Domiciliares Especiais (REDE), nos turnos da 

manhã e da tarde, os  integrantes do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) 

da UFSM finalizaram o processo. Foi aprovado o documento que permitirá a 

regularização de todo o conteúdo que já foi repassado no primeiro semestre via REDE. 

As atividades do primeiro semestre de 2020, cuja adesão ao Rede foi facultativa tanto 

de docentes quanto para estudantes, poderão ser recuperadas posteriormente, com a 

definição de um Calendário Suplementar, a partir do retorno à presencialidade. Como 

forma de tentar garantir o acesso remoto a todos os estudantes, foram aprovados, ainda 

um item que garante a inclusão digital e outro que garante um auxílio de equipamentos 

aos estudantes que manifestarem interesse em aderir ao REDE e não tenham condições 



 

 

estruturais para fazê-lo. Contudo, é preciso frisar, tais garantias estão condicionadas à 

situação orçamentária da instituição. 

2. A SEDUFSM, reuniu-se em assembleia virtual docente no último dia 12/08/20, 

para avaliação de proposta da Comissão eleitoral local, quanto a prorrogação de 

mandato e eleições da Sedufsm. Após discussão do assunto, ficou sendo aprovada a 

prorrogação do mandato da atual diretoria da SEDUFSM e a mesma permanece na 

gestão do sindicato até o dia 01 de janeiro de 2021. 

3. No dia 24 de agosto, a Sedufsm promoveu a live “Os impactos dos cortes 

orçamentários para a UFSM em 2021”, com a presença do reitor da UFSM, Paulo 

Burmann, também membro da direção da Associação Nacional dos Dirigentes das 

Instituições Federais de Ensino (Andifes).  O tema discutido na live é de urgência para 

as universidades públicas, já que os reitores de Universidades Federais e dos Institutos 

Federais de Educação (IFs) receberam uma notificação do Ministério da Educação 

informando que, em 2021, o orçamento sofrerá um corte de 18,2%. E que a UFSM 

segundo explicou o pró-reitor de Planejamento da instituição, Joeder Campos, ao se 

confirmar o corte, a UFSM perderá R$ 24 milhões comparado ao orçamento de 2020 e 

R$ 34 milhões se comparado ao de 2019. Tanto a Andifes como o movimento sindical 

estão se mobilizando para pressionar contrariamente. 

4. Sedufsm divulga “Universidade e Pandemia” Desde o dia 16 de março a UFSM 

vive um cotidiano completamente atípico. Por medidas de segurança, o surto novo 

Coronavírus fez com que a universidade suspendesse a maior parte das atividades 

presenciais, reduzindo a circulação de pessoas nos campi e desenhando uma feição 

estranha àqueles ambientes normalmente alegres e agitados. Sendo assim, a redução das 

atividades presenciais e da circulação de pessoas pressupõe que a universidade está 

parada e docentes, técnicos-administrativos em educação (TAE) e estudantes estão em 

casa aguardando o arrefecimento da pandemia, certo? Errado. 

A ideia de que a vida da universidade está paralisada pode até circular entre aqueles que 

desconhecem o trabalho na UFSM, mas é o uso dessa informação falsa por agentes 



 

 

políticos mal-intencionados e inimigos da universidade pública que preocupa. Afinal, 

ideias como essa já foram usadas para agitar ameaças de cortes de salário, por exemplo. 

E foi pensando em coletar relatos sobre o trabalho durante esse primeiro semestre de 

2020, marcado pela suspensão das atividades presenciais, que a equipe de comunicação 

da Sedufsm produziu o documento especial “Universidade e Pandemia” No formato de 

uma vídeo reportagem, a produção contou com 13 entrevistadas e entrevistados, sendo 

12 docentes e um TAE, contemplando o campus sede e os campi de Cachoeira do Sul, 

Frederico Westphalen e Palmeira das Missões. 

Segue os links da vídeo reportagem: 

Facebook https://bit.ly/348fvyw  

Youtube https://bit.ly/3gc9x2h  

 

 

APESJF 

Informes prestados por: Diretoria APESJF 

 

02/07 Reunião Ampliada do Fórum Intersidical  

Reunião importante que protagonizou um espaço de discussão no IF 

Sudeste MG, com a participação simultânea de ao menos 70 servidores. Na pauta a 

portaria 237, que estabeleceu o regime de trabalho remoto no IF Sudeste MG, durante a 

pandemia da COVID-19 e o Projeto Reencontro, que planeja a retomada das atividades 

de ensino. Deliberou-se de forma consensual por: fortalecer a posição de discussão da 

portaria de trabalho remoto ser lavada a apreciação do conselho superior; e, também, 

por solicitar a participação das entidades nas comissões que foram criadas para debater 

o projeto reencontro.  

03/07 APES participa de reunião do Campo Popular  

https://bit.ly/348fvyw
https://bit.ly/3gc9x2h


 

 

Reunião de avaliação da carreata do dia 28/06. No geral, a avaliação a 

carreata foi positiva, mas mostrou as limitações desse tipo de ação junto ao campo 

popular. Conjunturalmente, já se percebia uma queda nas mobilizações em todo o 

Brasil.  

06/07 Apes participa da Reunião do CONSU da UFJF  

08/07 Reunião do Conselho de Representantes da APES  

Nesta reunião foram debatidos os seguintes temas: demanda enviada pelo 

Diretor de Governador Valadares para que a Apes apresente de nomes de professores e 

professoras para compor a comissão eleitoral para a direção do Campus; realização de 

CONAD Extraordinário / Processo Eleitoral do Andes Sindicato Nacional; processo 

eleitoral da Apes Seção Sindical - Publicação deve ser feita em 13 de agosto, visto que o 

mandato termina em 28 de setembro. Deliberou-se pela realização de assembleia virtual 

da APES no dia 23/07 para deliberar sobre a participação da APES no CONAD 

extraordinário; montou-se uma comissão no CR para avaliar a situação da direção da 

APES; e por avaliar junto ao fórum das entidades sobre a demanda da direção de GV.  

09/07 – Apes participa de reunião do Conselho Superior do IF Sudeste MG 

O conselho superior se reuniu no dia 09 de julho para tratar de alguns 

assuntos, em especial: - Processo de escolha de representantes do Consu (para 

deliberar), - Regime especial de inverno (REI), Deliberou-se por eleições on line para 

eleição dos representantes do Consu. Sobre o REI, discutiu-se sobre sua resolução e 

implantação.  

10/07 APES divulga relato sobre as comissões da UFJF para organizar o trabalho 

na instituição  

O Conselho Superior da UFJF decidiu debater e planejar o retorno das 

atividades na instituição, levando em consideração os desafios que a pandemia do 

coronavírus impõe à sociedade. A formação de comissões foi o primeiro passo do 

retorno às atividades, e o papel e a composição das comissões foram definidos em 



 

 

reunião do Consu realizada no dia 2 de junho, quando a Administração Superior 

encaminhou para apreciação dos conselheiros e conselheiras uma Minuta sobre 

regulamentação do trabalho remoto na UFJF. As comissões criadas pelo Consu foram: 

Tecnologia de Informação; Infraestrutura e Saúde; Apoio Social e Inclusão Digital; 

Educação Superior; Educação Básica; e Condições de trabalho e gestão de pessoas – 

esta última proposta pelo SINTUFEJUF. As comissões de Tecnologia da Informação e 

de Infraestrutura e Saúde serão replicadas em Governador Valadares, as demais são 

comuns aos dois campi. Cada entidade da universidade conta com dois representantes 

em cada comissão, exceto nas comissões de Tecnologia da Informação, que não contará 

com representantes das entidades representativas. No âmbito da APES, o debate foi 

feito no Conselho de Representantes. Assim, a entidade compôs as comissões com 

conselheiros e conselheiras, companheiros e companheiras da base e com membros da 

diretoria. Segundo a presidente da APES, professora Marina Barbosa, “o esforço será o 

de defender os interesses, os direitos dos professores e professoras, e manter o papel 

social da universidade e qualidade do seu trabalho”. No intuito de conferir transparência 

ao trabalho da APES nas comissões e compartilhar os desafios e resoluções com a base, 

trazemos neste informativo um breve relato das primeiras reuniões, principais 

encaminhamentos e avaliação da representação da APES em cada uma das comissões. 

Fica evidente, pelo relato de cada frente de trabalho, que os desafios para um retorno ao 

trabalho de forma segura e viável exigirá diagnósticos precisos, atenção às 

especificidades de cada setor da educação e de cada campus da UFJF, e transformações 

tanto na infraestrutura quanto na dinâmica de trabalho. O papel da APES, neste sentido, 

é o de garantir que o retorno das atividades pela UFJF resguarde a função social da 

universidade, a universalidade da educação enquanto direito de todos e todas, e 

condições de trabalho adequadas para a categoria docente neste momento de mudanças 

profundas. Acesso o relato na íntegra aqui.  

10/07 CONSU da UFJF aprova resoluções para atividades de graduação, extensão 

e pós-graduação na UFJF  

https://www.apesjf.org.br/comissoes-da-ufjf-para-organizar-o-trabalho-na-instituicao-confira-aqui-o-relato-de-representantes-da-apes-em-cada-frente-de-atuacao


 

 

Em reuniões realizadas por videoconferência nos dias 3 e 6 de junho, o 

Conselho Superior da UFJF aprovou propostas enviadas pelos conselhos de Graduação 

(CONGRAD), de Extensão (CONEX) e de Pós-Graduação (CSPP), que regulamentam 

as atividades nesses três âmbitos durante o período de emergência colocado pela 

pandemia do coronavírus. Acesse aqui o Informapes especial. 15/07 Reunião das 

Entidades da UFJF com a Direção Geral de GV 19 As entidades se reuniram com a 

direção geral do campus da UFJF de Governador Valadares para dialogar sobre a 

situação do mandato da direção geral que finaliza no dia 31 de agosto. 20/07 Reunião 

membros das Comissões da UFJF. 

15/07- Entidades discutem processo eleitoral para Direção do Campus Governador 

Valadares 

A eleição para Diretor Geral do Campus Governador Valadares da UFJF 

foi tema de duas reuniões com participação da APES. Na primeira, APES, DCE e 

Sintufejuf se reuniram para debater o processo e, na segunda, as entidades 

representativas se reuniram com Peterson Andrade, diretor do Campus, que terá seu 

mandato finalizado em 31 de agosto. Ambas as reuniões foram virtuais. 

21/07/2020 – Apes participa da Reunião do Coletivo do Jurídico 

24/07 Docentes da APES aprovam delegação do Conad em AG virtual 

Docentes aprovam delegação da APES no Conad e resolução a ser 

defendida por sua representação. Docentes também votaram sobre posição da APES no 

debate sobre o estabelecimento do ERE na UFJF e no IF Sudeste MG, sobre questões 

sobre as condições de trabalho a serem defendidas pelas comissões e outros espaços 

institucionais e sobre o posicionamento em relação ao PISM. Acesse notícia com relato 

da assembleia aqui.  

28/07 Início do Seminário da Classe Trabalhadora 

Abertura do Seminário da Classe Trabalhadora, organizado pelo coletivo 

8M em conjunto com diversas entidades, incluindo a APES. O Seminário consiste em 

https://www.apesjf.org.br/docentes-da-apes-aprovam-delegacao-do-conad-em-ag-virtual
https://www.apesjf.org.br/docentes-da-apes-aprovam-delegacao-do-conad-em-ag-virtual


 

 

uma série de encontros semanais no canal do You Tube e facebook do Coletivo, que vai 

promover o debate das questões mais importantes para a união, o diálogo e a 

mobilização da classe trabalhadora. 

30 e 31/07 Participação da APES 8° CONAD EXTRAORDINÁRIO 

05/08 CONSU aprova resolução para apoio estudantil. Bolsas de acesso digital, 

bolsas emergenciais, empréstimo de equipamentos e investimento de tecnologias 

assistivas. 

12/08 Assembleia aprova prorrogação do mandato da atual diretoria da APES 

Professoras e professores da UFJF e do IF Sudeste MG, reunidos em 

assembleia on line, no final da tarde do dia 12 de agosto, aprovaram por unanimidade a 

prorrogação do mandato da atual diretoria em até 180 dias, com permanente avaliação 

do quadro de biossegurança vigente no país. Veja abaixo o que foi aprovado: 

a) Manter a definição regimental de eleição presencial para novo 

mandato de direção da APES; 

b) Autorizar a prorrogação do mandato da diretoria em até 180 dias a 

partir de 30 de setembro com possibilidade de revisão do prazo a qualquer momento, a 

depender das condições de biossegurança e a crise sanitária; 

c) Realização de assembleia virtual em outubro para avaliar o contexto da 

pandemia e os desdobramentos a serem definidos; 

d) Indicar que o Conselho de Representantes seja responsável pela 

avaliação permanente do quadro e coordene esta avaliação, criteriosa e permanente, 

para organizar o processo e preparar o debate a ser encaminhado à nova assembleia. 

Notícia completa AQUI  

 

13/08 CONSU aprova resolução do ERE para graduação 

https://www.apesjf.org.br/assembleia-aprova-prorrogacao-do-mandato-da-atual-diretoria-da-apes


 

 

14/08 - Após aprovação do ERE na UFJF, APES reafirma seu compromisso em 

defesa da segurança de estudantes, docentes e técnicos administrativos  

Documento relatando a atuação da APES no debate sobre o ERE (a 

construção de sua posição em assembleia, Conselho de Representantes, Reuniões com 

representantes das comissões da UFJFe Reuniões de Setores do ANDES), e reafirmando 

seus princípios e compromissos em todos os âmbitos de debate e de decisão a partir de 

tal decisão do Consu.. Acesse aqui. 

20/08 CONSU Aprova protocolos de biossegurança da UFJF 

20/08 UFJF Divulga calendário do ensino remoto emergencial. 21/09 a 27/11, 14/12 

a 22/03. 

25/08 - APES publica Nota Técnica com parecer de sua assessoria jurídica, sobre a 

não-obrigatoriedade de cumprimento das 8h de aulas semanais durante o ERE 

Nota técnica aqui 

25/08 Reunião com Administração  da UFJF para tratar a questão dos 

terceirizados 

28/08 APES divulga companha para reconstrução da escola do quilombo campo 

grande. 

PUBLICAÇÕES DIGITAIS DO PERÍODO 

Travessia 108 - julho de 2020 

Encarte especial do Travessia 108: Artigos Pandemia e Política 

INFORMAPES ESPECIAL - COMISSÕES (09/07) 

Comissões da UFJF para organizar o trabalho na instituição  

No intuito de conferir transparência ao trabalho da APES nas comissões e 

compartilhar os desafios e resoluções com a base, a APES publicou um informativo 

https://www.apesjf.org.br/apes-segue-em-sua-luta-na-defesa-da-seguranca-de-estudantes-docentes-e-tecnicos-administrativos-diante-dos-desafios-do-cenario-de-pandemia-e-ataques-a-qualidade-da-educacao-no-pais
https://www.apesjf.org.br/wp-content/uploads/Nota-Te%CC%81cnica-1-2020-1-1.pdf
https://www.apesjf.org.br/wp-content/uploads/travessia-108.pdf
https://www.apesjf.org.br/wp-content/uploads/Encarte-vers%C3%A3o-final-2.pdf
https://www.apesjf.org.br/comissoes-da-ufjf-para-organizar-o-trabalho-na-instituicao-confira-aqui-o-relato-de-representantes-da-apes-em-cada-frente-de-atuacao


 

 

especial contendo um breve relato das primeiras reuniões, principais encaminhamentos 

e avaliação da representação da APES em cada uma das comissões.  

INFORMAPES ESPECIAL - RESOLUÇÕES DO CONSU (10/07) 

Consu aprova resoluções para atividades de graduação, extensão e pós-

graduação na UFJF 

Neste Informapes Especial, a APES apresentou uma síntese das 

resoluções e do debate durante estas reuniões. E apresentou também o posicionamento 

da entidade diante dos processos que estão sendo desenhados com tais medidas. Neste 

sentido, a APES reafirma seu posicionamento crítico e a luta em defesa da educação 

pública e das condições adequadas de ensino, de trabalho e de aprendizado para toda a 

comunidade acadêmica. 

APES 42 ANOS 

Publicação de 31 cards durante todo o mês de julho, marcando os 42 anos 

de luta da Apes. 

Publicação de linha do tempo no site da Apes.                

MATÉRIA ESPECIAL - ENSINO REMOTO EMERGENCIAL  

Em documento especial enviado por email e disponibilizado em nosso 

site, a APES informa sobre os princípios que nortearam sua posição no debate e na 

votação do ERE no Consu da UFJF e reafirma seus compromissos em defesa da 

educação e da vida, da segurança e das condições de trabalho de toda a comunidade 

acadêmica. 

Acesse aqui 

AÇÕES ESTRATÉGICAS NO CONTEXTO DA PANDEMIA 

Campanha contínua de cards Universidades/Institutos federais saem na 

frente contra coronavírus 

https://www.apesjf.org.br/consu-aprova-resolucoes-para-atividades-de-graduacao-extensao-e-pos-graduacao-na-ufjf
https://www.apesjf.org.br/consu-aprova-resolucoes-para-atividades-de-graduacao-extensao-e-pos-graduacao-na-ufjf
https://www.apesjf.org.br/apes-segue-em-sua-luta-na-defesa-da-seguranca-de-estudantes-docentes-e-tecnicos-administrativos-diante-dos-desafios-do-cenario-de-pandemia-e-ataques-a-qualidade-da-educacao-no-pais


 

 

Cards criados para Instagram, Facebook  e whatsapp divulgando as ações 

de pesquisa e extensão realizadas por instituições federais de ensino no enfrentamento 

da pandemia e auxílio à população brasileira. O intuito é dar visibilidade às ações das 

instituições públicas e fazer a defesa da educação e da pesquisa públicas contra os 

ataques do governo.  

Divulgação contínua das ações da UFJF e do IF Sudeste (e outras Ifes) no 

combate ao coronavírus 

Projeto de Extensão UFJF/UFRGS melhora comunicação de pacientes da COVID 19 

com equipe médica 

Pesquisadores da UFJF trabalham em técnica mais rápida e barata para o diagnóstico da 

Covid-19 

Projeto da UFJF desenvolve ventilador pulmonar para o tratamento do novo coronavírus 

Programa de extensão do IF Sudeste capacita mulheres e produz máscaras para 

população 

Arquivo Central atualiza cartilha sobre manuseio de documentos e a Covid 19 

Revista “Xô Corona” faz conscientização sobre cuidados com a covid para idosos de 

maneira lúdica 

Divulgação de Campanhas de auxílio a pessoas em situação de 

vulnerabilidade na pandemia 

Coletivo 8M distribuiu 55 cestas básicas, durante a semana, a famíias em 

vulnerabilidade social 

Mais de 100 organizações populares lançam Plataforma Regional de Emergência APES 

assina o documento, que será entregue ao Poder Público 

ENTREVISTAS  

https://www.apesjf.org.br/projeto-de-extensao-ufjf-ufrgs-melhora-comunicacao-de-pacientes-da-covid-19-com-equipe-medica
https://www.apesjf.org.br/projeto-de-extensao-ufjf-ufrgs-melhora-comunicacao-de-pacientes-da-covid-19-com-equipe-medica
https://www.apesjf.org.br/pesquisadores-da-ufjf-trabalham-em-tecnica-mais-rapida-e-barata-para-o-diagnostico-da-covid-10
https://www.apesjf.org.br/pesquisadores-da-ufjf-trabalham-em-tecnica-mais-rapida-e-barata-para-o-diagnostico-da-covid-10
https://www.apesjf.org.br/projeto-da-ufjf-desenvolve-ventilador-pulmonar-para-o-tratamento-do-novo-coronavirus
https://www.apesjf.org.br/programa-de-extensao-do-if-sudeste-capacita-mulheres-e-produz-mascaras-para-populacao
https://www.apesjf.org.br/programa-de-extensao-do-if-sudeste-capacita-mulheres-e-produz-mascaras-para-populacao
https://www.apesjf.org.br/arquivo-central-atualiza-cartilha-sobre-manuseio-de-documentos-e-a-covid-19
https://www.apesjf.org.br/revista-xo-corona-faz-conscientizacao-sobre-cuidados-com-a-covid-para-idosos-de-maneira-ludica
https://www.apesjf.org.br/revista-xo-corona-faz-conscientizacao-sobre-cuidados-com-a-covid-para-idosos-de-maneira-ludica
https://www.apesjf.org.br/coletivo-8m-distribuiu-55-cestas-basicas-durante-a-semana-a-famiias-em-vulnerabilidade-social
https://www.apesjf.org.br/coletivo-8m-distribuiu-55-cestas-basicas-durante-a-semana-a-famiias-em-vulnerabilidade-social
https://www.apesjf.org.br/mais-de-100-organizacoes-populares-lancam-plataforma-regional-de-emergencia


 

 

SÉRIE DE ENTREVISTAS “PANDEMIA E POLÍTICA” 

08/07/2020 

Atuação e dados do Grupo de Modelagem Epidemiológica da Covid 19 da UFJF no 

combate à crise em Juiz de Fora e região 

Entrevista com Fernando Antonio Basile Colugnati, Professor da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, coordenador do 

programa de Pós Graduação em Saúde 

17/08/20 

A situação da pandemia na região da Zona da Mata 

Entrevista com Hélder Antônio da Silva, membro do Comitê de 

Acompanhamento e Avaliação da COVID-19 do IF Sudeste MG, campus Barbacena e 

do Laboratório de Biologia da Conservação, que produz relatórios periódicos acerca da 

situação do coronavírus na região. 

20/08/20 

O desamparo das vítimas de estupro no Brasil e o debate sobre o aborto 

Entrevista com Prof. Luciano Franco, Presidente da Comissão de Defesa 

dos Direitos das Crianças e Jovens da OAB/JF 

TRANSMISSÕES AO VIVO PELO YOUTUBE E FACEBOOK 

(estão linkadas somente as lives que permaneceram públicas) 

10/07 - O combate ao coronavírus em JF e região 

Participante: Helder Antônio 

Mediadora: Isabella Freitas 

20/08- Volta das aulas presenciais na pandemia é crime 

https://www.apesjf.org.br/atuacao-e-dados-do-grupo-de-modelagem-epidemiologica-da-covid-19-da-ufjf-no-combate-a-crise-em-juiz-de-fora-e-regiao
https://www.apesjf.org.br/atuacao-e-dados-do-grupo-de-modelagem-epidemiologica-da-covid-19-da-ufjf-no-combate-a-crise-em-juiz-de-fora-e-regiao
https://www.apesjf.org.br/a-situacao-da-pandemia-na-regiao-da-zona-da-mata
https://www.apesjf.org.br/o-desemparado-das-vitimas-de-estupro-no-brasil-e-o-debate-sobre-o-aborto
https://www.youtube.com/watch?v=bU_gFzkRdyA
https://www.youtube.com/watch?v=q584AhWt1x8


 

 

Live feita em conjunto com as entidades Sinpro e SindUte 

Participantes: André Martins (UFJF/APES), Alessandro Furtado 

(SindUt), Dina (Sinpro) 

Mediador: Augusto Cerqueira  

26/08 - Vacinas contra a Covid-19: perspectivas, avanços e alternativas 

Participante: Maria dos Remédios (UFMA) 

Mediador: Augusto Cerqueira 

ARTIGOS 

02/07 

O novo coronavírus, no Brasil, é democrático? Lugar do debate racial na conjuntura 

pandêmica 

Rosineide Freitas 

07/07 

Com a pandemia fora de controle, é necessário mostrar que existe alternativa! 

Gilberto Calil 

15/07 

“Correndo para o fundo do poço: negação da ciência e terraplanismo econômico na 

reação do governo à crise da pandemia” 

Bráulio Santiago Cerqueira 

20/07 

Pandemia e luta de classes sociais no Brasil atual 

https://www.youtube.com/watch?v=vhH79Bjkozs
https://www.apesjf.org.br/wp-content/uploads/O-novo-coronav%C3%ADrus-no-Brasil-%C3%A9-democr%C3%A1tica_O-lugar-do-debate-racial-na-conjuntura-pad%C3%AAmica._RosineideFreitas.pdf
https://www.apesjf.org.br/wp-content/uploads/O-novo-coronav%C3%ADrus-no-Brasil-%C3%A9-democr%C3%A1tica_O-lugar-do-debate-racial-na-conjuntura-pad%C3%AAmica._RosineideFreitas.pdf
https://www.apesjf.org.br/wp-content/uploads/Calil.pdf
https://www.apesjf.org.br/wp-content/uploads/Correndo-para-o-fundo-do-po%C3%A7o-Br%C3%A1ulio-Cerqueira-2020-07-2.pdf
https://www.apesjf.org.br/wp-content/uploads/Correndo-para-o-fundo-do-po%C3%A7o-Br%C3%A1ulio-Cerqueira-2020-07-2.pdf
https://www.apesjf.org.br/wp-content/uploads/Artigo-Pandemia-e-luta-de-classes-no-Brasil-atual.pdf


 

 

Luiz Antônio da Silva Peixoto 

27/07 

Ensino Remoto Emergencial (ERE) e protocolo pedagógico 

Rubens Luiz Rodrigues 

03/08 

Reflexões sobre o direito em tempos pandêmicos 

Gustavo Seferian 

17/08 

“Pandemia. Parar tudo, urgente!” 

Daniel Pimenta 

PUBLICAÇÕES GERAIS 

APES denuncia ação violenta do governo Zema contra acampamento do 

MST e apoia campanha de arrecadação  para reconstrução do Quilombo Campo Grande 

https://www.apesjf.org.br/pm-ateia-fogo-em-acampamento-quilombo-grande 

https://www.apesjf.org.br/policia-joga-bombas-de-efeito-moral-e-gas-lacrimogeneo-

sobre-familias-sem-terra-no-sul-de-minas 

https://www.apesjf.org.br/mst-mg-denuncia-violencia-cometida-pelo-governo-zema-ao-

permitir-um-despejo-em-meio-a-pandemia 

https://www.apesjf.org.br/mst-inicia-arrecadacao-para-a-reconstrucao-do-quilombo-

campo-grande 

 

SESDUFT 

https://www.apesjf.org.br/wp-content/uploads/ERE-e-protocolo-pedag%C3%B3gico-1.pdf
https://www.apesjf.org.br/wp-content/uploads/SEFERIAN-Texto-APESJF.pdf
https://www.apesjf.org.br/wp-content/uploads/Pandemia-APES.pdf
https://www.apesjf.org.br/pm-ateia-fogo-em-acampamento-quilombo-grande
https://www.apesjf.org.br/policia-joga-bombas-de-efeito-moral-e-gas-lacrimogeneo-sobre-familias-sem-terra-no-sul-de-minas
https://www.apesjf.org.br/policia-joga-bombas-de-efeito-moral-e-gas-lacrimogeneo-sobre-familias-sem-terra-no-sul-de-minas
https://www.apesjf.org.br/mst-mg-denuncia-violencia-cometida-pelo-governo-zema-ao-permitir-um-despejo-em-meio-a-pandemia
https://www.apesjf.org.br/mst-mg-denuncia-violencia-cometida-pelo-governo-zema-ao-permitir-um-despejo-em-meio-a-pandemia
https://www.apesjf.org.br/mst-inicia-arrecadacao-para-a-reconstrucao-do-quilombo-campo-grande
https://www.apesjf.org.br/mst-inicia-arrecadacao-para-a-reconstrucao-do-quilombo-campo-grande


 

 

Informes prestados por: Neila Nunes de Souza– Presidente da SESDUFT 

 

 

A Universidade Federal do Tocantins - UFT, suspendeu o calendário 

acadêmico por meio da Res. Nº 23 em 30 de março de 2020, mas em contrapartida 

realizou uma reunião do Consuni no dia 17 de agosto, com pauta única: retorno às 

atividades presenciais de estágio curricular – Curso de Medicina, Campus de 

Palmas, foi  uma reunião que aprovou essa pauta com apenas os votos da gestão (são 

maioria), pois os discentes, docentes e técnicos administrativos votaram contra, com o 

argumento a favor da vida e, essencialmente porque o calendário está suspenso. 

Diante da reunião do Consuni com pauta única a SESDUFT chamou uma 

reunião com o reitor, nos quais ele trouxe com ele, os pró-reitores acadêmico e de 

pesquisa, além do diretor do campus de Palmas, coordenador do curso de medicina 

Além de que se tem notícia de que alguns cursos, ministraram aulas e 

encerraram o primeiro semestre de 2020, apesar das inúmeras consultas realizadas a 

reitoria ainda não obtivemos uma resposta. Há dois dias a resposta sobre os nossos 

questionamentos, veio como se fossem excepcionalidades. 

Estamos nos organizando com os acadêmicos e estamos em processo de 

construção de um documento, no sentido de respostas da reitoria a qual, entendemos 

que temos que continuar denunciando. 

A UFT aprovou em uma reunião do Consuni comissão para detectar a 

realidade da UFT, nas suas possibilidades e fragilidades e que deverá apresentar os 

dados até 5 de setembro e isso foi ignorado quando aprovou o retorno dos alunos de 

medicina para adentrarem aos hospitais. Para os outros cursos, ainda em tese, 

aguardarão o diagnóstico da UFT, que será após o dia 05 de setembro de 2020. 

 A seguir uma Nota de Repúdio da SESDUFT, sobre os 

acontecimentos a cerca da Reunião do Consuni. 

NOTA DA SESDUFT 

A Seção Sindical dos Docentes da Universidade Federal do Tocantins 

– SESDUFT, vem repudiar o ocorrido na reunião do CONSUNI dia 17 de agosto 



 

 

de 2020, que teve pauta única: retorno às atividades presenciais de estágio 

curricular – Curso de Medicina, Campus de Palmas. É preciso dizer que a reunião 

se deu por plataforma on-line. 

A referida reunião acontece no momento em que o Estado do 

Tocantins decretou luto pela marca dos 500 mortos acometidos pelo Novo 

Coronavírus (Covid-19), em franca expansão e avanço da pandemia no Estado. 

Ainda, em um momento em que perdemos, acometidos pela Covid-19, o Prof. 

Lamadrid e a acadêmica Rosymeire, ambos vinculados a Universidade Federal do 

Tocantins - UFT. 

Ressalte-se que o calendário acadêmico da UFT foi suspenso pela 

Res. Nº 23 de 30 de março de 2020. Além disso, a Res. Nº 26 de 17 de junho de 2020 

aprovou a criação de duas comissões na Universidade para diagnosticar as 

fragilidades e potencialidades da UFT, com vista a pensar o modelo de retorno às 

aulas. Comissões estas que terão até 05 de setembro para apresentar os primeiros 

resultados dos estudos. 

Na reunião do Consuni de 17 de agosto, os três segmentos da 

Universidade,  docentes, técnicos administrativos e discentes, fizeram a defesa pela 

vida e votaram contrários ao retorno presencial dos estudantes do curso de 

Medicina, com os argumentos de que, se a Universidade aprovasse o retorno das 

atividades dos alunos para estágios nos hospitais, isso potencializaria os riscos de 

que estudantes e professores pudessem vir a contrair a doença, sobretudo neste 

momento de agravamento da situação de infecção no estado.   

A gestão da Universidade, composta por reitor, vice-reitora, pró-

reitores e diretores dos campi, defendeu que os alunos e professores estão cientes 

dos riscos e que era legítimo o retorno aos campos de estágio, contrariando as 

orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), Escola Nacional de Saúde 

Pública da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e, principalmente, do Conselho 

Regional de Medicina do Tocantins, por meio de sua Recomendação nº 02/2020, 



 

 

inclusive. Vale destacar que os pró-reitores não são eleitos para exercerem o cargo, 

mas indicados pelo reitor, com direito a voto no Conselho Superior. Quanto aos 

diretores de campus, apesar de eleitos, muitos deles participam das reuniões do 

Conselho Universitário sem muitas vezes ouvir as categorias no conselho que eles 

presidem, que é o Conselho Diretor de cada campus. É preciso fazer um 

esclarecimento de que reitor, vice-reitora, pró-reitores e diretores de campus são 

maioria no conselho superior da Universidade. As referidas reuniões servem para 

legitimar as ações da reitoria perante aos órgãos de controle, pois, pelo mero fato 

de que existam membros de todas as categorias, elas são chamadas de 

democráticas.  

Tendo em vista que a gestão da universidade detém a maioria no 

Conselho, não são raras as vezes em que as falas dissonantes são desqualificadas, 

como ocorreu na referida sessão do Consuni de 17 de agosto. Porém, houve o 

agravante de que o Reitor concedeu a fala a outro dirigente que sequer estava 

inscrito, além de trazer para o conselho manifestação de aluno que não faz parte 

do conselho. Isso aconteceu no início e no final da reunião, e, ainda, as falas não 

foram condizentes com o tratamento de urbanidade que se preza na universidade.  

Ademais, a UFT possui um canal no Youtube no qual tem sido 

transmitida ao vivo a sessão do Consuni, com a disponibilização de chat sem 

qualquer mediação por parte da Universidade, onde qualquer pessoa pode 

escrever e comentar sobre a referida sessão. Na transmissão do dia 17 de agosto, 

ainda, no referido chat, estudantes manifestaram-se realizando falas desrespeitosas 

aos conselheiros e em especial à única representante docente mulher, o que não é 

compatível com um espaço democrático como o Conselho Universitário. A 

Universidade é responsável pela disponibilização deste espaço e pelas falas que ali 

são apresentadas, independente de quem se manifesta e precisa tomar providências 

a este respeito, inclusive para garantir que não sejam realizadas falas de cunho 

ofensivo em relação às mulheres docentes. 



 

 

A tudo isso, os conselheiros da SESDUFT foram violentamente 

constrangidos e atacados por estarem em defesa da vida, e em posição contrária à 

da gestão da universidade. A SESDUFT declara que continuará se posicionando 

em defesa da vida, da saúde e da proteção da comunidade universitária da UFT 

enquanto durar a pandemia e que tomará as medidas cabíveis com relação a todo 

o ocorrido. 

Em defesa da autonomia universitária! 

Pelas Liberdades democráticas! 

Diretoria da SESDUFT 

 

 

ADUNICAMP 

Informe prestado por: Diretoria ADUNICAMP 

 

1) A Assembleia Geral da entidade em 26/08/2020 decidiu por realizar eleições para a 

diretoria e do Conselho de Representantes (que se encontram com mandatos 

prorrogados desde 01/06/2020), com votação eletrônica, na qual será utilizado uma 

versão do sistema de votação Helios e-voting instalada no parque computacional da 

entidade. As eleições ocorrerão nos dias 06 e 07 de outubro, com posse da nova 

diretoria e representantes do CR no dia 01 de outubro de 2020. Para garantir que todos 

sindicalizados possam participar de forma segura do processo eleitoral e também, 

melhorar a comunicação com nossos sindicalizados, a ADunicamp está promovendo 

uma ampla campanha de atualização cadastral. 

 

2) PL 529/2020 do governador Doria: o PL apresentado pelo governador Doria à Alesp 

e em tramitação em regime de urgência extingue 10 fundações/autarquias do governo 

paulistas, acentua a privatização do IAMSPE e aumenta consideravelmente as 

contribuições dos servidores públicos paulista, além de decretar o fim da autonomia de 

gestão financeira das universidades estaduais paulistas e Fapesp. Em seu artigo 14, o 

projeto prevê o confisco anual, e aplicado retroativamente ao exercício de 2019, do 



 

 

“superavit financeiro e patrimonial” destas autarquias especiais. Com a retroatividade 

ao exercício de 2019, se aprovado o PL, serão confiscados, ainda este ano, das três 

universidades estaduais paulistas e Fapesp algo como R$ 1 bilhão. As seções sindicais 

do Andes-SN das três estaduais, em conjunto com o Fórum das Seis e diversas outras 

frentes/fóruns (Frente Paulista em Defesa do Serviço Público, Fórum dos Trabalhadores 

no Setor Público de São Paulo etc) estão organizando diversas atividades pela rejeição 

completa do PL 529/2020. Já foram realizadas diversas lives/audiências públicas contra 

o projeto (a do dia 21/08, organizada pelo deputado estadual Giannazi e transmitida pela 

TV Alesp e outras midias --  “Ato/live contra o PL 529” – contou com a participação do 

Antônio, presidente do ANDES-SN). No dia 26/08/2020 foram realizadas diversas 

atividades contra o PL 529, com a realização de uma carreata com buzinaço em torno da 

Alesp; tuitaço e apagão do serviço presencial e remoto. 

 

 

ADUFPEL 

Informe prestado por: prof.ª Celeste S Pereira 

  

- Processo de escolha de Reitor(a) em curso, conduzido pelas três entidades. Ocorrerá 

de modo híbrido (online e presencial); contratada empresa externa para a realização da 

etapa virtual e de acordo com as orientações do comitê covid; primeiro turno em 23 e 24 

de setembro 

- Semestre letivo suspenso(?). Em curso um “calendário alternativo” que carece de 

avaliação profunda sobre adesão dos estudantes, formas de avaliação de desempenho, 

validação, enfim. Ao mesmo tempo, a reitoria já tenta estabelecer novo calendário 

“alternativo para iniciar em outubro”. Trata de oferta de disciplinas optativas ou não, 

projetos de ensino, pesquisa e extensão, de forma remota. Não há orientação da gestão 

sobre como ficará o RAAD, tampouco sobre a presença de status “afastamento covid” 

no sistema. A gestão também não apresentou nenhuma proposta de avaliação e 

desconsiderou as sugestões das entidades de classe. Já há indicação de outro calendário 

alternativo a iniciar em outubro. 



 

 

- AG em 21 de agosto, com 80 participantes, a) Cobrar da reitoria que nenhuma oferta 

de calendário seja produzida sem que a avaliação do que está vigente, inclusive quanto à 

verificação da cobertura/abrangência em relação aos discentes (contemplados, 

matriculados, desistentes, não matriculados), docentes e TAE, seja feita em conjunto 

com a ADUFPel e as demais entidades representativas interessadas; b) cumprido o 

processo avaliativo mencionado no item a), reivindicar que sejam organizados espaços 

para amplo debate e construção de uma eventual proposta de calendário acadêmico, 

acolhendo as manifestações das entidades representativas, para ratificação no COCEPE; 

c) não ofertar componentes curriculares por docentes até o atendimento das solicitações 

anteriores, resguardada a oferta de atividades essenciais; d) demandar esclarecimentos 

acerca do que a Reitoria/PRE efetivamente propõem e o que a PROPLAN/ PROGIC 

estarão implantando/oferecendo aos docentes para ministrarem suas disciplinas 

remotamente (equipamentos, apoio técnico e tecnológico, espaços, capacitação, acesso à 

rede, segurança digital); e) solicitação de esclarecimentos à Reitoria sobre o status da 

Universidade junto ao MEC: se em suspensão de calendário ou em aulas TIC remotas?; 

f) reafirmar a defesa da educação pública, gratuita e de qualidade socialmente 

referenciada; e solicitar à reitoria posição em relação ao caráter público da educação e a 

perspectiva pós pandemia; g) Adequação urgente pelo CONSUN das normas que tratam 

da avaliação, da progressão e da promoção do trabalho, impacto na aposentadoria, 

férias, segurança dos professores em estágio probatório, professores 

substitutos/temporários, tendo em vista a realidade do trabalho docente neste momento 

de pandemia, visando dar a necessária segurança jurídica para que o RAAD seja 

preenchido e validado com as atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo; h) 

Regulamentação urgente por parte do COCEPE do trabalho docente excepcional por 

meio digital, visando preservar a saúde dos docentes e a qualidade do processo 

pedagógico, com ampla discussão com a comunidade.  

- Mantemos ações de solidariedade, em articulação com os sindicatos da cidade; 

Atividades culturais a partir de um edital cultural com excelente repercussão. 

Convidamos a todas e todos a acessar nossa página para assistir. 



 

 

- Situação da pandemia: Continuamos em bandeira vermelha, com aumento 

significativo de casos e óbitos; 

- O governador do Estado do RS trabalha com a perspectiva de retorno às atividades 

escolares em 31 de agosto, apesar da reação do movimento sindical e popular. 

 

ADUNEMAT -  

Informe prestado por: Diretoria da ADUNEMAT. 

 

1-) Situação Política Estadual: o Estado contabilizou até o momento 

78733 casos confirmados de Covid-19 e registrou 2457 mortes até o momento. O 

Governo do Estado, antes da pandemia insistia em dizer que o Estado encontrava-se em 

estado de calamidade, editou decreto de calamidade como desculpa para caçar direitos 

dos servidores públicos estaduais e aplicar uma política de arrocho nos investimentos na 

saúde, educação e seguridade social, com fechamento de escolas e diminuição de verbas 

para as áreas sociais. Com o avanço da COVID -19, hesitou em tomar medidas efetivas 

para minimizar o contágio, bem como não investiu na infraestrutura necessária para o 

tratamento de quem adoeceu. Um registro, ele próprio foi infectado com o Coronavirus 

e viajou de jatinho para SP, assim como o presidente da ALMT, ambos foram tratar-se 

em hospitais de referência no país. Mesmo com esse cenário assustador, o governo não 

parou de acelerar sua retroescavadeira para cima dos direitos sociais e dos servidores 

públicos de Mato Grosso, aprovando a Reforma da Previdência, com a cumplicidade de 

16 deputados estaduais; 

2-) O Projeto de Emenda Constitucional - 06/2020 tratava da Reforma da 

Previdência e foi aprovado no dia 12 de agosto de 2020, na Assembleia Legislativa do 

Estado de Mato Grosso, em segunda votação com 16 votos favoráveis e 08 contrários. 

A sanção do Governador Mauro Mendes (DEM) será publicado em Diário Oficial, nos 

próximos dias. Todos/as os/as funcionários/as públicos do estado serão afetados pela 

crueldade do novo regime previdenciário, inclusive servidores aposentados e 

pensionistas. Não foram aprovadas regras de transição e há interpretações diferenciadas 

em relação aos servidores que ingressaram no serviço público antes de Dezembro de 



 

 

2003, não há nenhum registro sobre essa questão no texto, isto é, há um imbróglio 

jurídico acerca deste tema. Sendo assim, vamos solicitar um estudo jurídico de nossa 

assessoria, para prestar esclarecimentos aos docentes acerca do entendimento do 

MTPrev e do Estado sobre essa questão; 

3-) Ensino Remoto: em reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão – CONEPE, a Universidade do Estado de Mato Grosso aprovou a 

regulamentação da Resolução 029/2020 que trata do Período Letivo Suplementar 

Excepcional (PLSE), que consiste na oferta de componentes curriculares na modalidade 

de Ensino Remoto. Foram criados 3 PLSE, ou seja 2020/3; 2020/4 e 2020/5 e o 

semestres letivos regulares 2020/1 e 2020/2 foram suspensos. A resolução fora 

aprovada sob forte embate entre a administração e o movimento estudantil. De um lado 

o movimento discente denunciava o caráter autoritário e distante da realidade da maioria 

dos estudantes que a administração vinha empurrando o ensino remoto, sem considerar 

as particularidades existentes, tais como as condições reais dos estudantes indígenas e 

de baixa renda da UNEMAT. Mesmo assim, a administração não abriu possibilidade de 

diálogo e aprovou a resolução, com a promessa de discutir posteriormente a construção 

de políticas de inclusão digital. A pró-reitoria de Assuntos Estudantis, passou a adotar 

um sistema de apoio aos estudantes, fornecendo um chip mensal com créditos em dados 

móveis para acesso ao SIGAA e, componentes curriculares ofertados no PLSE 2020/3. 

O tempo previsto para a organização das disciplinas pelos docentes foi restrito, 

confundindo-se com o período de férias docentes, assegurado no calendário acadêmico. 

Docentes que não estivessem ocupando cargos de gestão na Universidade deveriam 

oferecer pelo menos um componente curricular por PLSE, de forma individual ou em 

dupla. Foram oferecidos cursos de formação para conhecer as ferramentas disponíveis 

no SIGAA – que é um sistema novo, em fase de implantação na UNEMAT, no entanto, 

há uma série de entraves e problemas técnicos que tem sido manifestados, tantos por 

acadêmicos/as quanto docentes. 

 

ASPUV 

Informe prestado por: Diretoria ASPUV 



 

 

 

 

I – Medidas da Universidade Federal de Viçosa para Ensino Remoto 

            A administração da UFV aprovou em reunião no dia 29 de julho de 2020 a 

Resolução n°7, sob a sigla PER (Período Especial Remoto) que trata da implantação do 

Ensino Remoto com auxílio de Tecnologias Digitais.  

            Para se referir ao PER, a ASPUV tem usado a mesma sigla. Porém, 

denominando a atividade de Período Emergencial Remoto. Isto para realçar que essa 

modalidade de ensino só se realiza em função da excepcionalidade do momento, 

portanto, em caráter Emergencial.  

            Antes de aprovar o PER, a UFV realizou, em caráter experimental, o programa 

denominado Período Especial de Outono com duração de 45 dias, não obrigatório a 

estudantes e docentes. Foi dada prioridade às/aos formandas/os.  

II – Ofícios da ASPUV à administração da UFV sobre o Período Especial Remoto 

(PEO) 

            A ASPUV encaminhou ofício ao Conselho de Ensino e Pesquisa (CEPE) 

reafirmando a defesa da Autonomia Universitária e o Ensino Presencial como prática 

pedagógica para a melhor formação do estudante. O documento foi ignorado na reunião 

do CEPE que criou o PEO. 

III – Ofícios da ASPUV à administração da UFV sobre o Período Emergencial Remoto 

(PER) 

            A ASPUV encaminhou três ofícios à administração da UFV (Reitoria) sobre 

ações da Instituição implantadas no PER, lesivas aos direitos dos docentes. 

            a – descumprimento dos incisos II e III do Art. 2° da própria Resolução n° 7 da 

UFV que criou o Período Emergencial Remoto (PER) 



 

 

            b – proposta de Resolução para suprir o momento emergencial e para que a 

dificuldade na concretização do mínimo de carga horária não venha a afetar o direito do 

quadro docente em relação ao disposto no Regimento de Admissão, Progressão, 

Promoção e Aperfeiçoamento do Pessoal Docente (RAPPAD), artigos 69 e 70. 

            c – A resolução exprime ausência de proteção a direitos autorais e de imagem 

deixando margem a que eventual responsabilidade institucional venha a ser apurada por 

violações e/ou instabilidades ou permissões existentes no ambiente virtual.  

            d – Sugere retificação do inciso III do Art. 8° da resolução n° 7 do CEPE 

substituindo a obrigação contida na expressão (...) “deverão” gravar e disponibilizar 

(...) por (...) poderão gravar (...)  

            Os questionamentos são necessários para que a administração da UFV tome 

providências e as expresse em retificação no texto da Resolução n° 7, de modo que se 

resguarde os docentes e a própria Instituição de lacunas que gerem insegurança jurídica. 

                       Há insatisfação e até indignação por parte de docentes da UFV para a 

prática do ensino mediado por tecnologias digitais. A esmagadora maioria defende o 

Ensino Presencial como prática pedagógica adequada à formação dos estudantes.  

            Por outro lado, há uma resignação quase que generalizada em se submeter a essa 

prática de ensino. 

 

ADUFES 

Informe prestado por: Ana Carolina Galvão, presidenta - ADUFES - S.Sind. 

 

 

Nesse momento, o que de mais relevante ocorreu na Ufes foi a aprovação 

do “Ensino-aprendizagem [sic] remoto, temporário e emergencial” (Earte). 

O Earte não foi submetido aos Conselhos Superiores. Foram elaborados 

dois documentos: Plano de Contingência e Plano de Biossegurança. A versão final 

destes foi apenas apresentada aos Conselhos, que, como se lê em notícia da 

universidade: “após tomarem conhecimento da versão final dos planos de 



 

 

Biossegurança e de Contingência”, aprovaram em sessão conjunta do Conselho 

Universitário e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, um “cronograma que 

prevê a definição de normas visando à aprovação de resoluções que tratam da oferta de 

ensino, de pesquisa e de extensão nas diferentes fases da pandemia”
1
.  

Todo o processo foi amplamente denunciado e combatido pela Adufes, 

por suas implicações pedagógicas, políticas, administrativas e especialmente pela forma 

como se deu o suposto debate, uma vez que tudo tramitou em apenas 30 dias, sem a 

devida escuta da comunidade acadêmica. 

Quanto à política de aquisição de equipamentos, pacote de dados de 

Internet e/ou outras iniciativas para estruturar o acesso às atividades de ensino remoto 

emergencial/virtual, foram publicados acadstramentos para auxílio de estudantes de 

graduação, pós-graduação e para deficientes. Nada para docentes e tecnicos. As 

políticas são insuficientes, mesmo para estudantes, o que levou à iniciativa de "[...] 

sensibilizar a sociedade em relação à promoção da inclusão digital e social de 

estudantes da Ufes que fazem parte do programa de assistência estudantil, [por meio do] 

projeto de extensão Solidariedade Digital [que] vai promover uma campanha de 

doações de equipamentos de informática e de valores em dinheiro. A campanha conta 

com apoio da Fundação Espírito-Santense de Tecnologia (Fest) e busca envolver tanto 

pessoas físicas quanto empresas". 

 

Publicações da Adufes 

Cartilha da Adufes propõe ações para funcionamento da Universidade 

durante e depois da pandemia. Cartilha do GTPE e outros colaboradores “A Ufes e o 

ensino remoto em tempos de pandemia” http://adufes.org.br/portal/noticias/37-

adufes/3501-cartilha-da-adufes-propoe-acoes-para-funcionamento-da-universidade-

durante-e-depois-da-pandemia.html 

Vídeo: Presidenta da Adufes analisa segunda versão do Plano de 

Contingência da Ufes http://adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3536-video-

presidenta-da-adufes-analisa-segunda-versao-do-plano-de-contingencia-da-ufes.html 

Adufes divulga em vídeo ações e lutas durante o período de pandemia 

http://adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3598-adufes2-divulga-em-video-acoes-e-

lutas-durante-o-periodo-de-pandemia.html 

                                                           
1
 http://ufes.br/conteudo/conselhos-superiores-definem-agenda-para-retomada-de-atividades-de-

ensino-na-ufes 
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Modelo de retomada às aulas na Ufes é criticamente analisado no Centro 

de Educação http://www.adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3602-modelo-de-

retomada-as-aulas-na-ufes-e-criticamente-analisado-no-centro-de-educacao.html 

Adufes encaminha ofício à Ufes pedindo segurança e transparência nas 

reuniões e votações online https://adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3605-adufes-

encaminha-oficio-a-ufes-pedindo-seguranca-e-transparencia-nas-reunioes-e-votacoes-

online.html 

Adufes alerta para os riscos de adesão da Ufes aos serviços do Google e 

entrevista o Superintendente de TI, Renan Teixeira 

http://adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3617-adufes-alerta-para-os-riscos-de-

adesao-da-ufes-aos-servicos-da-google-e-entrevista-o-superintendente-de-ti-renan-

teixeira.html 

Plenária da Comunidade acadêmica reivindica transmissão ao vivo das 

sessões dos Conselhos Superiores da Ufes sobre ensino remoto 

http://adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3623-plenaria-da-comunidade-academica-

reinvindica-transmissao-ao-vivo-das-sessoes-dos-conselhos-superiores-da-ufes-sobre-

ensino-remoto.html 

Centros criticam falta de amplo debate sobre ensino remoto na Ufes 

http://adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3622-centros-criticam-falta-de-amplo-

debate-sobre-ensino-remoto-na-ufes.html 

Adufes solicita participar da sessão do Conselho Universitário e 

encaminha propostas de "Protocolo para o Trabalho Remoto" 

http://adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3624-adufes-solicita-participar-da-sessao-

do-conselho-universitario-e-encaminha-propostas-de-protocolo-para-o-trabalho-

remoto.html 

Adufes analisa propostas de resolução sobre o ensino remoto 

http://adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3632-adufes-analisa-propostas-de-

resolucao-sobre-o-ensino-remoto.html 

Entidades da Ufes repudiam ação da PM em manifestação realizada na 

Reitoria http://www.adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3635-entidades-da-ufes-

repudiam-acao-da-pm-em-manifestacao-realizada-na-reitoria.html 

Ufes adota ensino remoto e aumenta o fosso da exclusão 

http://www.adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3645-ufes-adota-ensino-remoto-e-

aumenta-o-fosso-da-exclusao.html 
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NOTA DA DIRETORIA DA ADUFES SOBRE A ADOÇÃO DO 

EARTE http://www.adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3646-nota-da-diretoria-da-

adufes-sobre-a-adocao-do-earte.html 

Live com representantes do Cepe discutirá "Ensino remoto: precarização 

da universidade pública" http://www.adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3648-

sexta-21-live-com-representantes-do-cepe-discutira-ensino-remoto-precarizacao-da-

universidade-publica.html 

UMA HISTÓRIA NA DOCÊNCIA: ENTRE O APOIO, O SILÊNCIO E 

A RESISTÊNCIA 

http://adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3650-uma-historia-na-

docencia-entre-o-apoio-o-silencio-e-a-resistencia.html 
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