
 

 

Circular nº 306/2021 

Brasília (DF), 16 de agosto de 2021 

 

 

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

 

 

Companheiro(a)s, 

 

Encaminhamos o relatório da Reunião Extraordinária Conjunta dos Setores das 

IFES e das IEE/IMES, realizada on-line, no dia 10 de agosto do corrente ano. 

  

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

universitárias. 
  
   
  
  
  
  

Profª Maria Regina de Ávila Moreira 
Secretária-Geral  
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RELATÓRIO DA REUNIÃO VIRTUAL CONJUNTA DOS SETORES DAS IFES 
E IEES/IMES, convocada pela Circular Nº 284/2021 e ocorrida em 10 de agosto de 

2021, via Plataforma Zoom (https://us06web.zoom.us/j/89253992883). 

 

Às 9h05, Cristine Hirsch, presidente da Mesa Coordenadora, iniciou a reunião 
apresentando o videoclipe com a música LATINOAMERICA, da banda porto-riquenha 
Calle 13, lançada em 2011, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=B9KwbV7qch0, convidando a todas e todos para a 
construção da luta. Em seguida Cristine Hirsch saudou a todos e  todas presentes, 
informou sobre o formulário de frequência - https://forms.gle/yx8XbyaGC1x1t87f9 - 
disponibilizado no chat e apresentou a composição da mesa coordenadora para o turno 
da manhã, a saber: Coordenação da mesa - Cristine Hirsch (1ª VPR NE II) e Luís 
Augusto Vieira (2º VPR Planalto); Relatoria: Alexsandro Donato (2º VPR NE II) e 
Mário Mariano (1º VPR Leste); e no Chat: Joselene Mota (1ª VPR N II).  

Participaram da primeira parte desta reunião conjunta dos setores, 41 SSind com 48 
participantes, sendo 33 com direito a voto, além de 12 Diretore(a)s Nacionais, 
conformes listas de frequência (ANEXO 1). 

A seguir, foi apresentada a PAUTA, conforme Circular Nº 284/2021: 1. Informes; 1.1 
Nacionais; 1.2 Das Seções Sindicais; 2. Conjuntura; 3. Organização da Semana de Lutas 
contra as intervenções (16 a 20 de agosto); 4. Organização da Greve Nacional do(a)s 
Servidores e Servidoras Público(a)s em 18 de agosto; 5. Plano de lutas dos setores; 6. 
Encaminhamentos; que foi aprovada pelo plenário. Cristine Hirsch, então, apresentou a 
Composição do plenário, a partir de relatório organizado pela Secretaria do ANDES-
SN, fechado às 17h25 de ontem, indicando a participação de 41 SSind com 41 
representantes com direito a voz e voto e mais 35 representantes com direito a voz. A 
seguir apresentou a proposta da mesa para a organização dos trabalhos nos dois turnos e 
para a metodologia de trabalho para cada item, tendo anuência do plenário. 

Foi dado início então, ao ponto 1. INFORMES (Diretoria Nacional – 15 minutos e 
Seções Sindicais 3 minutos cada; inscrições pelo chat e informes para constar em 
relatório via preenchimento de formulário eletrônico - 
https://forms.gle/nfHs3qNap6ikptab7 -, também disponibilizado via chat): 

 

1.1 Informes da DN (Luiz Henrique Blume):  

 GREVE DO(A)S SERVIDORE(A)S PÚBLICO(A)S CONTRA A PEC 
32; 
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 12º CONAD Extraordinário - deliberação: Indicativo de uma greve 
nacional do(a)s servidore(a)s das três esferas em agosto, em data a ser 
avaliada em conjunto com o FONASEFE e demais entidades do(a)s 
servidore(a)s público(a)s.  

 Item 1.1.3 Intensificar diferentes atividades de mobilização do(a)s 
trabalhadore(a)s dos serviços públicos e da população (atos, passeatas, 
debates, audiências públicas, paralisações) e de pressão sobre os 
parlamentares do Congresso Nacional, visando derrotar a política de 
destruição dos serviços públicos representados pela PEC 32; 

 ENCONTRO NACIONAL DO(A)S SERVIDORE(A)S 29 e 30/07 - 
deliberou para construir um calendário nacional de greve do(a)s 
servidore(a)s público(a)s contra a PEC 32 no dia 18/08; 

 Circular Nº 283/2021, 09/08/2021. que informou que no último dia útil 
de julho, sexta-feira passada (30/07/21), em uma plenária com mais de 
cinco mil servidores e servidoras das três esferas – federal, estaduais e 
municipais -, além de trabalhadores e trabalhadoras das estatais, foi 
aprovada a construção da Greve Nacional dos Servidores e das 
Servidoras Público(a)s para 18 de agosto de 2021. Encaminhamos, para 
conhecimento e ampla divulgação, cards de propaganda para fortalecer a 
construção da Greve Nacional. 

 Rivânia participou ontem, 09/08/2021, de uma AUDIÊNCIA PÚBLICA 
NA CÂMARA FEDERAL, sobre RECOMPOSIÇÃO DO 
ORÇAMENTO  

 Ações que já estão sendo feitas: 1. Campanha de comunicação em defesa 
da recuperação do orçamento das universidades e Institutos Federais e 
Cefet. 

1.2 Informes das SSind 

Quatro SSind (APESJF, ADUFOP, ADUFES e ADUFPEL) enviaram informes em 
resposta à convocação desta reunião e que foram encaminhados para todas as SSind, via 
Circular Nº 289/2021, ainda ontem, e durante a reunião as seçõs sindicais preencheram 
formulário buscando contemplar o que já tem sido pensado ou deliberado acerca da 
organização para a semana nacional de luta contra a intervenção nas IFES (Ponto 3) e 
para o 18A (Ponto 4).  

Desta forma, inscreveram-se Sueli Pinheiro (SINDUEPA); Celeste (ADUFPEL); 
Sabrina Garssioli (ADUNIOESTE – Cascavel/PR); Tarcila Mantovan Atolini 
(ADUFVJM); Fernando Cunha (ADUFPB); Silvia Gatti (ADUNICAMP); Katya 
(SINDUTFPR);  Lúcia Aparecida Valadares Sartorio (ADUR-RJ); Domingos 
(ADUNEMAT); João Claudino Tavares (ADUFF-Ssind); Cinthya (SINDUNIFESSPA);  
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Lucas Castro (SINDUFAPE); Marcia Umpierre (APROFURG); Virgínia Assunção 
(SINDUECE); Cristiane Checchia (SESUNILA); Rafael da Costa Campos 
(SESUNIPAMPA); Sidiney Ruocco (ADUFU); Laura Regina (SEDUFSM); Maria de 
Lourdes (ADUFUFGD Dourados); Leonardo (APES); e Ana Carolina (ADUFES).  

Para detalhamento dos informes das SSind, vide ANEXO 3. 

Dando continuidade, Cristine Hirsch abriu para o ponto 2. ANÁLISE DE 
CONJUNTURA passando a palavra para a Presidenta do ANDES-SN que falou em 
nome da Diretoria (20 minutos): 

Rivânia Moura (DN) – Contexto de ataques a autonomia das universidades; Escalada 
autoritária do governo com traços fascistas; Política econômica neoliberal que não 
atende a classe trabalhadora e retirada de direitos; Ameaças do presidente contra os 
outros poderes que alimenta a perspectiva fascista do governo e na sociedade; Ações 
concretas de criminalização e prisões de lutadores e lutadoras; Hoje na discussão do 
voto impresso o governo mobilizou as bases bolsonaristas para  a defesa dessa ideia; É 
uma base adepta a ditadura e o governo coloca tanques de guerras nas ruas para 
intimidar a sociedade e demonstração de força; O governo tenta tirar o foco das 
denúncias da CPI da COVID-19, mesmo com os limites da CPI; Precisamos ficar 
atento(a)s a essas ameaças; Estamos diante do agravamento da crise social, fome, 
carestia, alta dos combustíveis, miséria ampliada no país; O governo traz o novo bolsa 
família tentando responder a esse contexto na perspectiva da eleição de 2022 e chama 
de auxilio Brasil; É uma medida provisória com nove modalidades de benefícios, mas 
ainda não tem os valores reais que serão pagos; Essa medida pode ter impactos no 
contexto eleitoral; Ainda sobre a MP do Auxilio Brasil traz a possibilidade do crédito 
consignado  mostrando lógica do domínio do sistema financeiro, financeirização dos 
direitos; É uma modalidade que produziu já uma grande parte dos lucros dos bancos; Os 
bancos vão expropriar financeiramente as famílias pobres que podem ser atingidas por 
essa MP; No âmbito da educação há um aprofundamento do sucateamento das 
instituições de ensino superior, em especial, visível nos cortes de orçamentos; Há a 
perspectiva de diminuição de orçamento para 2022 e empurra as instituições para a 
busca dos recursos privados, o empreendedorismo acadêmico, a EaD etc.; Temos o  
aprofundamento das formas de intervenções da IES e cerceamento das liberdades 
democráticas e desfiliação de reitore(a)s bolsonaristas da ANDIFES; Precisamos 
intensificar o enfrentamento contra as intervenções e fim da lista tríplices; As 
intervenções significam mais sucateamento; Temos hoje a fala do ministro da educação 
dizendo que o(a)s reitore(a)s não podem ser de esquerda; Vivemos um intenso processo 
de ataque nas universidade públicas e na educação pública; A educação é uma das áreas 
mais atacadas do governo Bolsonaro; Temos uma agenda de luta como o dia 18/08 
como greve do(a)s servidore(a)s mas também um dia pelo Fora Bolsonaro; Movimento 
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que se fortaleceu num grande encontro de servidore(a)s; Faremos a semana de luta 
contra as intervenções; O 7 de setembro como também o dia de luta pelo Fora 
Bolsonaro; devemos lutar pela unidade contra os ataques a classe trabalhadora. 

A seguir, Cristine Hirsch passou para as contribuições do plenário (inscrições pelo chat 
e falas de 4 minutos) para análise da conjuntura, quando se inscreveram: 

Luiz Blume – Temos a intensificação dos ataques a democracia; Avança a pauta 
neoliberal com a privatização dos Correios e Eletrobrás; Temos a PEC 32; Precisamos 
articularmos as lutas contra a PEC, Pelo Fora Bolsonaro, pela vacinação, contra as 
intervenções; Isso é necessário para derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo; Precisamos 
lutar contra as lista tríplices no âmbito federal e no estadual, como por exemplo no 
governo da Bahia; Precisamos lutar pelo retorno presencial só com vacinação ampla e 
condições sanitárias 

Domingos Sávio – “Só o povo salva o povo”; Bolsonaro quer dar o golpe, pois ele não 
tem alternativa; A demonstração dos tanques de hoje tem essa intenção; O governo 
Bolsonaro atende aos interesses do capital com as privatizações e ataques aos direitos da 
classe trabalhadora, ele é útil ao capital; Delegações do governos dos EUA visitaram 
Bolsonaro; Bolsonaro é o governo do imperialismo; Precisamos colocar o povo na rua; 
O dia 18 joga um papel importante para avançar numa greve geral; 

João Claudino (ADUFF) – Só em três oportunidades vi os tanques de guerra na Rua; 
Questão centra PEC 32 - destruição do Estado brasileiro; Legitimação das ilegalidades 
do governo Bolsonaro; Fim dos serviços públicos; Empréstimos consignados; 
Destruição dos nossos direitos; Temos que mostrar a população essa destruição (como 
alcançar a população de modo pedagógico); A análise do DIEESE; Conjuntura 
desfavorável; nos organizar contra a PEC 32. 

Em não havendo mais nenhum inscritos para contribuir com a análise de conjuntura, 
Cristine Hirsch deu continuidade à pauta, passando para o ponto 3. ORGANIZAÇÃO 
DA SEMANA DE LUTA CONTRA AS INTERVENÇÕES passando a palavra para 
Joselene Mota que apresentou os encaminhamentos propostos pela Diretoria Nacional 
para a semana, a saber: 

Ações nacionais 

 Propor, em função da concorrência com a Greve Nacional dos Servidores e das 
Servidoras Público(a)s, o adiamento para 23 a 27 de agosto, visando dar a 
devida visibilidade às duas importantes temáticas e intervenções. 

 LIVE de 24/08, sobre impacto das intervenções nas IFES e que poderia ser 
construída como uma ação conjunta com as demais Entidades da Educação: 
SINASEFE, FASUBRA, UNE, FENET... 
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 Produzir vídeo(s) com relatos dos impactos/assédios da gestão interventora nas 
IFES para ampla divulgação em redes sociais ou encenações/performances dos 
atos de assédio cometidos pelo(a)s interventore(a)s (obs.: vídeo profissional ou 
amador?). 

 Produzir card com o “Time de Bolsonaro para o desmonte de Cefet, 
Universidades e Institutos Federais”, com imagens caricaturizadas do(a)s 
interventore(a)s e de Bolsonaro. 

 Produzir spot para rádio e redes sociais denunciando os impactos das 
intervenções na IFES para a população em geral. 

 Projeção no prédio do MEC (Brasília) com o mesmo mote do card durante pelo 
menos uma noite (25/08). 

Ações locais e regionais 

 Reproduzir ações semelhantes ou material produzido nacionalmente.  
 Envolver os campi das IFES, com ou sem intervenção, e/ou as proximidades de 

onde morem o(a)s interventore(a)s. 
 Utilizar peças de comunicação presencial sempre que possível (busdoor, 

outdoor, balões, faixas etc.). 
 Montar/Demarcar um bloco contra as intervenções nos atos do 18A. 

 
Antes de abrir para contribuições do plenário, Cristine Hirsch destacou que há três 
Universidades Federais aguardando nomeação (UFT, UFSM e UFG); que há 10 outras 
IFES com reitore(a)s com mandatos vencendo entre março e novembro de 2022 
(UFMG, UNIFAL-MG, UFOPA, UFABC, UFSB, UFSC, UFAC, UFBA, UNIFAP e 
UFF); e que Bolsonaro nomeou 17 reitore(a)s em 2019; 21 em 2020 (sendo que a UnB 
ainda aguarda nomeação e UNIVASF teve nomeação de pró-tempore) e 12 em 2021 
(sendo que a UFGD teve nomeação de pró-tempore). 
 
Celeste (ADUFPEL) – precisamos retomar a discussão da lei em relação a lista tríplice e 
garantir a autonomia universitária. 
Irenísia Oliveira (ADFC) – universidade está sob intervenção; o interventor atacou os 
conselhos; não aceitou o(a)s representantes eleito(a)s pelo(a)s estudantes; a seção está 
realizando as lutas, realizando lives sobre o tema; tem discutindo a possibilidade da 
derrubada da lei sobre a lista tríplice. 

João Claudino (ADUFF) – devemos relembrar a crítica de como o(a)s estudantes são 
sub representado(a)s no peso de votos do(a)s estudantes; temos intervenções abertas e 
outras que são veladas; São diversas ameaças e é uma pauta de todas as seções. 

Tarcila (ADUFVJM) – importante pensar a semana de luta contra as intervenções; terá 
ato nessa semana já contra a intervenção; há perseguição contra docentes e estudantes; 
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temos ataques a autonomia e a democracia interna; ataque aos conselhos; a comunidade 
está com medo, o(a)s conselheiro(a)s; o interventor colocou diverso(a)s servidore(a)s 
num inventário; teve um áudio do interventor com ataques a docentes, estudantes e 
congregação. 

Alexandre Bergamin Vieira (ADUFDOURADOS) – falta de convocação dos conselhos 
universitários; foi enviado lista tríplices com nomes da chapa eleita para o MEC 

Lucas Castro (SINDUFAPE) – a universidade tem um reitor pró-tempore; precisamos 
aprofundar o debate sobre a escolha do(a)s reitore(a)s, pois o voto do(a)s estudantes 
“valem menos”; A forma de escolha hoje não é democrática; precisamos realmente criar 
espaços democráticos nas universidades e devemos superar os estamentos e até o voto 
paritário tem esse problema; precisamos combater as intervenções. 

Laura Regina (SEDUFSM) - Enfrentamento às intervenções é necessário, pois fere a 
autonomia das universidades e tem sido um retrocesso gigante. O debate passa pelo 
formato – tem que se romper todo o processo; o voto não pode ser 70 a 30. 
A partir das falas, os encaminhamentos abaixo foram aprovados por consenso para as 
ações nacionais durante a semana contra as intervenções: 

 Propor, em função da concorrência com a Greve Nacional dos Servidores e das 
Servidoras Público(a)s, o adiamento para 23 a 27 de agosto, visando dar a 
devida visibilidade às duas importantes temáticas e intervenções;  

 LIVE de 24/08 Tema: impacto das intervenções nas IFES;  
 Construir uma ação conjunta com as demais Entidades da Educação: 

SINASEFE, FASUBRA, UNE, FENET...;  
 Produzir vídeo(s) com relatos dos impactos/assédios da gestão interventora nas 

IFES para ampla divulgação em redes sociais ou encenações/performances dos 
atos de assédio cometidos pelo(a)s interventore(a)s (obs.: vídeo profissional ou 
amador?);  

 Produzir card com o “Time de Bolsonaro para o desmonte de Cefet, 
Universidades e Institutos Federais”, com imagens caricaturizadas do(a)s 
interventore(a)s e de Bolsonaro; 

 Produzir spot para rádio e redes sociais denunciando os impactos das 
intervenções na IFES para a população em geral; 

 Projeção no prédio do MEC (Brasília) com o mesmo mote do card durante pelo 
menos uma noite (25/08); 

Encerradas as falas dos inscritos e das inscritas para este ponto, às 12h00, os trabalhos 
foram suspensos para o intervalo do almoço, com retorno previsto para às 13h30. 

Às 13h30, Rosineide Freitas, presidente da mesa coordenadora, retomou os trabalhos 
apresentando a pauta para a segunda etapa da Reunião, a saber: 4. Organização da 
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Greve Nacional do(a)s Servidores e das Servidoras Público(a)s em 18 de agosto; 5. 
Plano de lutas dos setores; 6. Encaminhamentos.; e apresentando a composição da mesa 
coordenadora: ela, Rosineide Freitas (2ª VPR RJ), e Luís Augusto Vieira (2º VPR 
Planalto), coordenando os trabalhos; Alexsandro Donato (2º VPR NE II) e Cristine 
Hirsch (1ª VPR NE II), na relatoria; e Cristine Hirsch (1ª VPR NE II) no chat.  

Lista de frequência, em formulário eletrônico, divulgada no chat 
(https://forms.gle/S2srNGoJ1xhLofFg8), no período da tarde, indicou a participação de 
53 participantes, incluindo 9 diretore(a)s, 34 representantes de seções sindicais com 
direito a voz e voto e 12 com direito a voz, conforme ANEXO 2.  

Ato contínuo, a Rosineide Freitas abriu a discussão sobre o ponto 4 – GREVE 
NACIONAL DOS SERVIDORES E DAS SERVIDORAS PÚBLICO(A)S EM 18 
DE AGOSTO, quando se inscreveram sequencialmente o(a)s seguintes participantes:  

 Sabrina Grassioli (ADUNIOESTE) 

 Um comentário – Atividades no ensino Remoto: na verdade os docentes 
devem paralisar suas atividades; paralisar todas nossas atividades; estar 
reunidos com todas as categorias. 

 Sugestão para dia 18/08: Definir pela paralização de todas as atividades 
docentes. Organizar atos locais unificados com atividades político-culturais. 
Fazer uma live Nacional sobre a PEC32. 

 Celeste (AG da ADUFPEL em 09/08/2021) 
1. Aprovar a jornada de lutas organizada na reunião nacional do(a)s 
servidore(a)s público(a)s com muita força, na linha do confronto aberto com a 
perspectiva de destruição dos serviços públicos conduzida pelo governo 
Bolsonaro, inclusive a greve do dia 18.  

2. Produzir materiais para mobilização. 

3. Realização de ações fortes de mobilização da categoria, lincando com ataques 
locais, e diálogo com a comunidade externa. 4. Articular com as demais SSind 
das Regionais e com as entidades representativas do(a)s servidore(a)s 
público(a)s locais. 

5. Pressionar o(a)s parlamentares (em Brasília e nas suas bases eleitorais) para 
que votem contra a PEC 32.  

6. Dia 18 promover atividades como uma Live nacional com inserções de atos 
nos Estados. 

 Sílvia Gatti (ADUNICAMP) 
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1) Docentes devem comunicar em suas aulas os links para reuniões porquê de 
nossa paralisação/greve no dia 18/08. Enfatizar a destruição do serviço público e 
do ensino de qualidade para ele e para as próximas gerações.  

2) Assembleias permanentes no dia 18/08, com atividades culturais, sindicais e 
alguma atividade gerada pelo ANDES-SN.  

3) Ter atividades de rua, com os devidos cuidados, com a devida atenção em 
cada cidade e sua situação epidemiológica.  

4) Que as associações/sindicatos que já tenham resultados com relação às 
avaliações das condições de saúde física e mental do(a)s docentes, as 
disponibilizem.  as outras, que busquem fazer o mesmo. 

 Fernando Cunha (ADUFPB) 
Realização de Assembleias que indique paralização das atividades em 18/08 
com atos. 

Os atos se possível ser na frente do Ministério da Economia contra a PC 32 
denunciando as mentiras do ministro da economia. Reforçar a semana de 
mobilização com seminários, lives sobre a PEC 32. 

 Rosineide (DN) 
Que as seções  sindicais realizem AG, em consonância com a Circular Nº 
283/2021, para deliberar sobre a Greve Nacional dos servidores e das servidoras 
público(a)s, com paralisação das atividades acadêmicas, presenciais e remotas. 

Em apreciação, as propostas apresentadas de encaminhamentos para a organização do 
18A – Greve Nacional dos Servidores e das Servidoras Público(a)s foram assim 
consolidadas e aprovadas por consenso:  

1. Que as seções sindicais realizem AG, em consonância com a Circular nº 283/21, 
deliberar sobre a Greve Nacional, com paralisação das atividades acadêmicas, 
presenciais e remotas; RECOMENDAÇÃO: Docentes devem comunicar em suas 
aulas os links para reuniões porquê de nossa paralisação/greve no dia 18/08. 
Enfatizar a destruição do serviço público e do ensino de qualidade para ele e para 
as próximas gerações;  

2. Que o ANDES-SN e as seções sindicais divulguem os materiais de mobilização 
do FONASEFE e Produzam materiais próprios de mobilização para a Greve Geral 
da(o)s Servidora(e)s 18A;  

3. Construção em ampla unidade, de atividades de rua, com servidora(e)s de outra 
setores, e movimento estudantis, seguindo as orientações dos itens 1.1 e 1.2 do TR 
16 aprovado no 12º CONAD Extraordinário.  
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4. Realização de uma live nacional com entrada ao vivo nos Estados que tiverem 
atos presenciais – atentar à circular que pedirá informações sobre horário e local 
dos atos.  

5. Pressionar o(a)s parlamentares (em Brasília e nas suas bases eleitorais) para que 
votem contra a PEC 32; RECOMENDAÇÃO: Que as seções sindicais que tenham 
resultados de pesquisa sobre o ensino remoto nas suas IES; IF e CEFET possam 
encaminhar à secretaria nacional para ser encaminhado à todas as seções sindicais.  

Dando continuidade à pauta, Rosineide Freitas abriu a discussão para o ponto 5 - 
PLANO DE LUTAS, apresentando os itens e TR remetidos pelo 12º CONAD 
Extraordinário para deliberação nesta reunião, a saber: inclusões de novos itens ao 
TR16 aprovadas nos grupos 1, 9 e 10; e os TR17, TR18, TR19, TR20, TR21, TR22 e 
TR24, conforme constou do Anexo 2 enviado junto à Convocação desta Reunião via 
Circular Nº 284/2021, contendo também a situação da apreciação em cada grupo. Na 
sequência, a presidente da mesa propôs seguir a mesma metodologia utilizada no 12º 
CONAD Extraordinário, a saber: seguir item a item, TR por TR, identificando a 
situação nos grupos mistos e encaminhando a discussão e em seguida a votação; o que 
foi aprovado por consenso. Desta forma, a deliberação sobre os itens e TR remetidos 
pelo 12º CONAD Extraordinário para a Reunião Conjunta dos Setores ficou assim:  

NOVOS ITENS PARA O TR16:  

O item 17 aprovado pelo Grupo 1 (F6/C0/A0), Realizar estudo por meio do DIEESE 
sobre as perdas salariais do(a)s docentes das universidades federais, CEFETs e 
institutos federais, do período de 2015 aos dias atuais; recebeu propostas de 
modificação indicadas por Mario Mariano (1º VPR Leste) e por Virgínia (SINDUECE), 
que, após compatibilização, gerou a seguinte proposta: 17. Pautar no GT Carreira a 
realização de estudo sobre as perdas salariais do(a)s docentes das universidades 
federais, estaduais e municipais, CEFET e institutos federais, do período de 2015 
aos dias atuais. Como houve proposta de manutenção do texto, como apresentado no 
consolidado, em defesa da modificação proposta pelo Grupo 1, por Fernando Cunha 
(ADUFPB), em regime de votação, a proposta de manutenção do texto aprovado no 
Grupo 1 recebeu 10 votos; a proposta compatibilizada recebeu 16 votos; e houve uma 
abstenção; ficando assim aprovado o texto da proposta compatibilizada: 17. Pautar no 
GT Carreira a realização de estudo sobre as perdas salariais do(a)s docentes das 
universidades federais, estaduais e municipais, CEFET e institutos federais, do 
período de 2015 aos dias atuais.  

O item 18 aprovado pelo Grupo 9 (F4/C0/A0), Denunciar à comunidade 
universitária, por meio de material publicitário e da realização de debates, o 
caráter deletério do projeto PROMOVER/ANDIFES que reforça o Ensino Remoto 
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nas IES públicas federais, teve sua inclusão aprovada com 23 votos favoráveis, 
nenhum voto em contrário e três abstenções.  

O item 15, aprovado pelo Grupo 10 (F6/C0/A0), Lutar contra o Decreto nº 
10.502/2020 que apresenta mudanças com o retorno às escolas e classes especiais 
como modelo segregador para pessoas com deficiência como retrocesso aos direitos 
das pessoas com deficiência, teve sua inclusão aprovada com 24 votos favoráveis, 
nenhum voto em contrário e uma abstenção.  

O item 16 aprovado pelo Grupo 10 (F6/C0/A0), Lutar contra qualquer processo de 
contratação da Ebserh para comandar as gestões da rede de hospitais 
universitários da UFRJ, teve sua inclusão aprovada por 29 votos a favor, nenhum 
contrário e nenhuma abstenção.  

O item 17 aprovado no Grupo 10 (F6/C0/A0), Que o ANDES-SN participe do 13J 
como dia nacional de luta em defesa dos povos originários, contra as privatizações 
e Fora Bolsonaro e acrescente os eixos como o enfrentamento à contrarreforma 
Administrativa e em defesa da educação pública, da ciência e da vida e do 24J pelo 
Fora Bolsonaro, foi considerado SUPERADO pela mesa, devido às discussões 
anteriores e diante do calendário ultrapassado, sendo SUPRIMIDO por consenso.  

O item 18 aprovado no Grupo 10 (F6/C0/A0), Lutar contra o caráter deletério do 
Reuni Digital que reforça o Plano de Expansão da EAD nas IES públicas federais, 
por meio de material publicitário e da realização de debates, foi considerado 
SUPERADO devido ao Item 18 do TR16 já aprovado no 12º Conad Extraordinário 
(conforme relatório enviado pela Circular Nº 135/2021), sendo SUPRIMIDO por 
consenso.  

Rosineide Freitas então colocou em apreciação o TR16 COMO UM TODO, tendo este 
sido aprovado por 24 votos a favor, nenhum contrário e uma abstenção.  

Passando para apreciação do TR17, Rosineide Freitas apresentou a situação nos grupos 
mistos: aprovado integralmente nos Grupo 1 (F6/C0/A0), Grupo 2 (F4/C0/A0), Grupo 3 
(F3/C0/A0), Grupo 8 (F5/C0/A0), Grupo 9 (F4/C0/A0) e Grupo 10 (F6/C0/A0), além de 
ter sido aprovado com modificação pelo Grupo 4 (F4/C0/A0) e recebeu acréscimo de 
novos itens ou subitens pelos Grupo 4 (F4/C0/A0) e Grupo 10 (F6/C0/A0); e abriu para 
a discussão.  

Adelson (SINDCEFET-MG) destacou a importância de se dar destaque à educação 
técnica e tecnológica e, como não houve defesa em favor do texto original ou da 
modificação apresentada pelo Grupo 4, com contribuição da mesa, a seguinte proposta 
de compatibilização foi apresentada:  
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1. Intensificar a luta contra a implementação da Reforma do Ensino Médio, da 
BNCC e da BNC-Formação, tomando como referência os princípios apresentados 
no Caderno 2 do ANDES-SN para a Educação Técnica e Tecnológica, mobilizando 
esforços pela revogação da Resolução CNE 01/2021 e da Portaria MEC 983/2020.  

Em apreciação, a proposta compatibilizada foi aprovada com 24 votos a favor, nenhum 
contrário e sem abstenções.  

Em relação às propostas de INCLUSÃO DE NOVO ITEM OU SUBITEM: 

A inclusão do item 2, aprovado no Grupo 4 (F4/C0/A0), Que o ANDES-SN, via 
Diretoria Nacional e Seções Sindicais, aprofunde as discussões sobre a 
implementação da Resolução CNE/CP Resolução 02/2019 - Define as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professore(a)s para a 
Educação Básica e institui a Base Nacional, foi aprovada por 25 a favor, dois 
contrários e uma abstenção.  

A inclusão do subitem 2.1. Promover por meio do GTPE o amplo debate da BNC-
Formação, recebeu ponderações por parte de Ana Carolina e Mário Mariano em favor 
de sua supressão em função da sobrecarga de tarefas do GTPE e, em apreciação, 
recebeu 19 favoráveis à sua SUPRESSÃO, dois votos pela sua manutenção e uma 
abstenção, tendo sido, portanto, SUPRIMIDO.  

Na apreciação dos novos subitens aprovados para o item 1 do TR em tela, TR17, pelo 
Grupo 10 (F6/C0/A0):  

1.1 Promover debates sobre a BNCC, apontando o tipo de formação proposto 
baseado em competências e habilidades;  

1.2 Realizar ações que oportunizem a análise crítica da BNCC Formação, 
apontando as implicações de uma relação linear entre essas Bases;  

1.3 Lutar pela implementação das decisões aprovadas no 39º e 40º Congresso sobre 
a contrarreforma do Ensino Médio; e  

1.4 Recuperar e lutar pela implementação das decisões aprovadas no 35º 
Congresso do ANDES-SN sobre a BNCC,  

Mário Mariano destacou a já haver deliberações anteriores e ações em curso para 
atendeu ao que está sendo proposto, entendendo que os subitens já estão SUPERADOS, 
e o plenário, por consenso, aprovou a SUPRESSÃO dos mesmos.  

Rosineide Freitas então colocou em apreciação o TR 17 COMO UM TODO, tendo a 
aprovação do mesmo recebido 21 votos a favor, nenhum em contrário e houve duas 
abstenções.  
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Na apreciação do TR18, Rosineide Freitas apresentou a situação nos grupos mistos para 
cada item e abriu para discussão.  

Para a votação do Item 1, O GTPE nacional realize no ano de 2021 o V Seminário 
Estado e Educação (aprovado integralmente em quatro grupos (Grupo 2: F5/C0/A0; 
Grupo 3: F3/C0/A0; Grupo 8: F6/C0/A0; e Grupo 9: F3/C0/A1) e com modificação em 
outro grupo (Grupo 1: F6/C0/A0), além de supressão em dois grupos (Grupo 4: 
F3/C0/A1 e Grupo 10: F6/C0/A0)), a mesa encaminhou a votação de supressão versus 
manutenção sem prejuízo de modificação. Em regime de votação, a SUPRESSÃO foi 
aprovada por 15 votos, contra 3 votos a favor da manutenção e houve quatro abstenções. 
Ato contínuo, quando da apreciação dos itens:  

2. A temática sobre “a militarização das escolas públicas” seja pautada e 
amplamente debatida no V Seminário Estado e Educação (aprovado integralmente 
em quatro grupos (Grupo 2: F5/C0/A0; Grupo 3: F3/C0/A1; Grupo 8: F6/C0/A0 e 
Grupo 9: F3/C0/A1) e com modificação noutro grupos (Grupo 1: F5/C0/A0), além de 
ter sido aprovado com modificação pelo Grupo 2 (F5/C0/A0) e suprimido em dois 
grupos (Grupo 4: F3/C0/A1 e Grupo 10: F6/C0/A0)); e  

3. Os encaminhamentos do V Seminário Estado e Educação pautem as discussões 
no âmbito do GTPE e as ações do ANDES-SN/SSind naquilo que se refere às 
políticas educacionais em nosso país (aprovado integralmente em quatro grupos 
(Grupo 2: F4/C0/10; Grupo 3: F4/C0/A0; Grupo 8: F6/C0/A0; e Grupo 9: F3/C0/A1) e 
com modificação no Grupo 1 (F5/C0/A0); além de supressão em dois grupos (Grupo 4: 
F3/C0/A1 e Grupo 10: F6/C0/A0)),  

o plenário indicou que os mesmos estariam SUPERADOS diante da SUPRESSÃO do 
item 1, o que foi aprovado por consenso.  

Na apreciação do TR19, Rosineide Freitas apresentou a situação nos grupos mistos para 
cada item e abriu para discussão.  

O Item 1. O ANDES envide esforços para uma campanha visando barrar o PL 
3261/2015 foi aprovado com seguinte proposta de modificação nos sete grupos que o 
apreciaram (Grupo 1: F6/C0/A0; Grupo 2: F5/C0/10; Grupo 3: F4/C0/A0; Grupo 4: 
F4/C0/A0; Grupo 8: F6/C0/A0; Grupo 9: F4/C0/A0; e Grupo 10: F6/C0/A0):  

Item 1. Que o ANDES-SN envide esforços para realização de um conjunto de ações 
políticas visando barrar o PL 3261/2015.  

Mário Mariano informou que a Diretoria indicou acordo para com a aprovação da 
proposta de modificação sugerida pelos grupos. Em apreciação, a proposta de 
modificação aprovada nos grupos 1, 2, 3, 4, 8, 9 e 10 foi aprovada por 20 votos a favor, 
nenhum voto contrário e não houve abstenção.  
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O Item 2. O ANDES-SN mobilize suas/seus sindicalizado(a)s para fazer gestão 
junto à parlamentares visando barrar o PL 3261/2015, teve a seguinte proposta de 
modificação aprovada em seis grupos (Grupo 1: F5/C0/A0; Grupo 2: F4/C0/10; Grupo 
4: F4/C0/A0; Grupo 8: F6/C0/A0; Grupo 9: F4/C0/A0; e Grupo 10: F6/C0/A0): Item 2. 
Que o ANDES SN mobiliza suas/seus sindicalizada(o)s para fazer pressão junto 
à(o)s parlamentares visando barrar o PL 3261/2015; e de SUPRESSÃO aprovada 
em outro grupo (Grupo 3: F2/C1/A0).  

Em apreciação, a proposta de supressão recebeu um voto, manutenção sem prejuízo de 
modificação recebeu 15 votos e houve quatro abstenções. Na sequência, em apreciação, 
a proposta de modificação dos grupos 1, 2, 4, 8, 9 e 10 foi aprovada por 16 votos a 
favor, nenhum voto contrário, e com três abstenções.  

O Item 3. A temática sobre “a educação domiciliar” seja pautada e amplamente 
debatida em diferentes espaços e ocasiões em que o ANDES-SN tiver assento, foi 
aprovado integralmente em cinco grupos (Grupo 1: F4/C0/A0; Grupo 3: F3/C0/A0; 
Grupo 4: F3/C0/A1; Grupo 8: F6/C0/A0; e Grupo 9: F4/C0/A0) e foi aprovado com 
modificação em dois: Grupo 2 (F5/C0/10): 3. Que seja intensificado o debate sobre 
“a educação domiciliar” em diferentes espaços e ocasiões em que o ANDES-SN 
tiver assento; e Grupo 10 (F6/C0/A0): 3. Articular com entidades sindicais da 
educação debates e ações de enfretamento à Educação Domiciliar.  

Em apreciação, a proposta original recebeu 11 votos e a apreciação das propostas de 
modificação encaminhadas pelos grupos 2 e 10 recebeu 10 votos, houve uma abstenção, 
sendo, portanto, aprovado o texto original do item. Rosineide Freitas, então, colocou em 
apreciação o TR19 COMO UM TODO: aprovado por 21 votos a favor, nenhum 
contrário e nenhuma abstenção.  

Passando para a apreciação do TR20, Rosineide Freitas apresentou a situação nos 
grupos mistos para cada item e abriu para discussão.  

O item 1. Que as seções sindicais envidem esforços na mobilização da categoria, 
por meio de assembleias, plenárias, assembleias comunitárias e lives, que 
potencializem o debate sobre a real situação das instituições de ensino e suas 
perspectivas foi aprovado integralmente em dois grupos (Grupo 1: F5/C0/A0 e Grupo 
5: F4/C0/A0) e suprimido em quatro grupos (Grupo 2: F5/C0/10; Grupo 4: F3/C1/A0; 
Grupo 9: F4/C0/A0; e Grupo 10: F6/C0/A0).  

Em apreciação, a manutenção do item foi aprovada por 14 votos a favor, 8 votos pela 
supressão e houve quatro abstenções.  

O item 2. Que as seções sindicais envidem esforços nas construções unitárias nos 
estados e municípios de atos de rua pelo Fora Bolsonaro e Mourão, vacina para 
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todos/todas e auxílio emergencial foi aprovado integralmente em um grupo (Grupo 5: 
F4/C0/A0) e suprimido em seis grupos (Grupo 1: F5/C0/A0; Grupo 2: F4/C0/10; Grupo 
4: F3/C1/A0; Grupo 8: F5/C0/A0; Grupo 9: F4/C0/A0; e Grupo 10: F6/C0/A0).  

Em apreciação, a aprovação do item foi aprovada por 15 votos a favor, 6 votos pela 
supressão e houve duas abstenções. O item 3. Que as seções sindicais, em articulação 
com as entidades representativas dos demais segmentos da comunidade acadêmica, 
busquem as administrações para explicitar a real situação financeira e os impactos 
dos cortes, com a realização de plenárias nos meses de julho e agosto de 2021 foi 
aprovado integralmente em três grupos (Grupo 1: F4/C0/A0; Grupo 5: F4/C0/A0; e 
Grupo 8: F5/C0/A1) e suprimido em outros três grupos (Grupo 4: F3/C1/A0; Grupo 9: 
F4/C0/A0; e Grupo 10: F6/C0/A0).  

Em apreciação, a SUPRESSÃO do item recebeu 12 votos, sua manutenção recebeu 5 
votos e não houve abstenções, de modo que o item foi SUPRIMIDO.  

O item 4. Que o ANDES-SN, via diretoria nacional e seções sindicais, aprofunde a 
luta contra o PL 5595/2020 que define a educação como serviço essencial foi 
aprovado integralmente em um grupo (Grupo 5: F4/C0/A0) e suprimido em seis grupos 
(Grupo 1: F5/C0/A0; Grupo 2: F6/C0/A0; Grupo 4: F3/C1/A0; Grupo 8: F6/C0/A0; 
Grupo 9: F4/C0/A0; e Grupo 10: F6/C0/A0).  

Em apreciação, a SUPRESSÃO do item foi aprovada por 10 votos, contra sete votos 
pela manutenção e houve três abstenções.  

O item 5. Que o ANDES-SN, junto ao FONASEFE, impulsione a luta contra a PEC 
32/2020 da contrarreforma administrativa foi aprovado integralmente em um grupo 
(Grupo 5: F4/C0/A0) e suprimido em cinco grupos (Grupo 1: F4/C0/A0; Grupo 2: 
F6/C0/A0; Grupo 4: F3/C1/A0; Grupo 9: F4/C0/A0; Grupo 10: F6/C0/A0).  

Em apreciação, a SUPRESSÃO foi aprovada por 13 votos, contra cinco votos pela 
manutenção e houve três abstenções.  

O item 6. Que o ANDES-SN, junto ao FONASEFE, impulsione a construção do 
Encontro do(a)s Servidore(a)s Público(a)s e de uma agenda unitária de lutas foi 
aprovado integralmente em dois grupos (Grupo 1: F4/C0/A0 e Grupo 5: F4/C0/A0) e 
suprimido em quatro grupos (Grupo 2: F6/C0/A0; Grupo 4: F3/C1/A0; Grupo 9: 
F4/C0/A0; Grupo 10: F6/C0/A0).  

Em apreciação, a SUPRESSÃO foi aprovada por 12 votos, contra três votos pela 
manutenção e houve quatro abstenções.  

O item 7. Que o ANDES-SN busque construir, junto com as demais entidades da 
educação nacional mais um dia nacional de luta contra as intervenções nas 
universidades públicas, no segundo semestre de 2021 foi suprimido em quatro grupos 
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que apreciaram o item (Grupo 1: F4/C0/A0; Grupo 2: F6/C0/A0; Grupo 4: F3/C1/A0; e 
Grupo 9: F4/C0/A0).  

O item 8. Que o ANDES-SN, via sua Assessoria Jurídica Nacional, convoque 
reunião para tratar junto com as seções sindicais e suas assessorias jurídicas, 
caminhos jurídicos e políticos para a suspensão do congelamento das promoções e 
progressões da categoria nos estados e municípios foi aprovado integralmente em 
quatro grupos (Grupo 1: F6/C0/A0; Grupo 2: F6/C0/A0; Grupo 9: F4/C0/A0; e Grupo 
10: F6/C0/A0) e suprimido em outro grupo (Grupo 4: F3/C1/A0).  

Em apreciação, a manutenção do item foi aprovada por 18 votos a favor, nenhum 
contrário e houve duas abstenções.  

O item 9. Que as seções sindicais envidem esforços na construção de levantamentos 
e pesquisas sobre as condições sanitárias das Universidades, Institutos Federais e 
CEFET foi aprovado integralmente em um grupo (Grupo 10: F6/C0/A0) e suprimido 
em quatro grupos (Grupo 1: F6/C0/A0; Grupo 2: F4/C0/A1; Grupo 4: F3/C1/A0 e 
Grupo 9: F4/C0/A0).  

Em apreciação, a SUPRESSÃO do item foi aprovada por 13 votos a favor, quatro votos 
em contrário e houve três abstenções.  

Em seguida, Rosineide Freitas colocou em apreciação o TR20 COMO UM TODO, 
sendo aprovado por 19 votos a favor, nenhum contrário e nenhuma abstenção.  

Na apreciação do TR21, Rosineide Freitas apresentou a situação nos grupos mistos para 
cada item e abriu para discussão.  

O item 1. Que o ANDES-SN deve colocar toda sua força e de suas seções sindicais 
na luta contra a PEC 32 (Reforma Administrativa), construindo a mais ampla 
unidade do(a)s servidore(a)s das três esferas (com fóruns e comitês de luta 
unitários) e, organizando diferentes atividades de mobilização do(a)s 
trabalhadore(a)s dos serviços públicos e da população (atos, passeatas, debates, 
audiências públicas, paralizações) e de pressão sobre à(o)s parlamentares do 
Congresso Nacional, visando derrotar a política de destruição dos serviços públicos 
representados por essa contra reforma. Particular atenção deve ser dada à 
tramitação da PEC 32 na Câmara dos Deputados, onde se encontra neste 
momento, onde é mais permeável à pressão popular e onde a pressão pode surtir 
efeitos mais efetivos foi suprimido em sete grupos (Grupo 1: F4/C1/A0; Grupo 2: 
F4/C0/A1; Grupo 3: F3/C0/A0; Grupo 4: F4/C0/A0; Grupo 8: F6/C0/A0; Grupo 9: 
F4/C0/A0; e Grupo 10: F6/C0/A0) e remetido para ser discutido junto com o item 1 do 
TR16 por dois grupos (Grupo 5: F4/C0/A0; Grupo 6: F4/C0/A0).  
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Em apreciação, o TR21 foi considerado SUPERADO e por isso SUPRIMIDO por 
consenso.  

Na apreciação do TR22, Rosineide Freitas apresentou a situação nos grupos mistos para 
cada item e abriu para discussão.  

O item 1. O ANDES-SN reforçará a luta unitária pela recomposição imediata dos 
orçamentos das IFES para 2021, combatendo os cortes e contingenciamentos 
efetivados pelo governo Bolsonaro e seu ministro Paulo Guedes, 10 para permitir 
que essas universidades possam terminar o ano de 2021 com seu funcionamento 
normalizado. Ao mesmo tempo irá desenvolver intensa campanha contra os efeitos 
da EC 95 (Teto de Gastos) nos orçamentos das IFES, lutando pela recomposição e 
adequação desses orçamentos às necessidades dessas universidades, bem como pela 
revogação dessa emenda constitucional foi suprimido em oito grupos (Grupo 1: 
F5/C0/A0; Grupo 2: F6/C0/A0; Grupo 3: F3/C1/A0; Grupo 4: F4/C0/A0; Grupo 7: 
F4;C0;A0; Grupo 8: F5/C0/A0; Grupo 9: F4/C0/A0; e Grupo 10: F6/C0/A0) e remetido 
para ser discutido junto com o item 14 do TR16 por dois grupos (Grupo 5: F4/C0/A0 e 
Grupo 6: F4/C0/A0).  

Em apreciação, o TR22 foi considerado SUPERADO e por isso SUPRIMIDO por 
consenso. 

Na apreciação do TR24, Rosineide Freitas apresentou a situação nos grupos mistos para 
cada item e abriu para discussão. O item 1. O ANDES-SN reforçará a luta pela 
recomposição salarial do(a)s docentes das IFES, em conjunto com as demais 
carreiras do(a)s servidore(a)s federais, assim como estimulará as seções sindicais 
das IEES/IMES a construir a unidade do(a)s servidore(a)s estaduais e municipais, 
necessárias para arrancar a recomposição salarial do(a)s docentes 11 nos Estados e 
Municípios, todos corroídos pela inflação que está disparando no governo 
Bolsonaro e que em 2021 pode chegar a mais de 8% foi aprovado integralmente em 
um grupo (Grupo 4: F4/C0/A0) e aprovado com modificação em seis grupos (Grupo 1: 
F5/C1/A0; Grupo 2: F5/C0/A0; Grupo 3: F3/C0/A0; Grupo 5: F4/C0/A0; Grupo 8: 
F6/C0/A0; Grupo 9: F4/C0/A0; Grupo 10: F6/C0/A0), além de ter sido remetido para 
ser apreciado junto com o item 1 do TR16 por um grupo (Grupo 6: F4/C0/A0).  

Na sequência, as propostas de modificação foram apresentadas pela mesa:  

Modificação aprovada nos Grupos 1, 2, 3, 8 e 9: 1. Reforçar/continuar a campanha 
salarial unificada do(a) s SPF em 2021, articulada no espaço do FONASEFE, 
buscando a recomposição salarial para as diferentes carreiras do(a)s servidore(a)s. 
2. O ANDES-SN continuará estimulando a luta pela recomposição salarial do(a)s 
docentes das IEES/IMES, em conjunto com as demais carreiras do(a) s 
servidore(a)s a construir a unidade do(a)s servidore(a)s estaduais e municipais, 
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necessárias para arrancar a recomposição salarial do(a)s docentes nos Estados e 
Municípios;  

Modificação aprovada no Grupo 5: 1. Reforçar/continuar a campanha salarial 
unificada do(a)s SPF em 2021, articulada no espaço do FONASEFE, buscando a 
recomposição salarial para as diferentes carreiras; 2. Que o ANDES-SN e suas 
seções sindicais reforcem a luta pela recomposição salarial da(o)s docentes das 
IFES, IEES, IMES e CEFETs.  

Em discussão, Mário Mariano indica que a DN tem acordo com o que está contido na 
proposta de modificação aprovada pelos grupos 1, 2, 3, 8 e 9.  

Em apreciação, a aprovação da proposta de modificação indicada pelos grupos 1, 2, 3, 8 
e 9 foi aprovada com 18 votos a favor, nenhum voto em contrário e houve uma 
abstenção.  

Rosineide Freitas então apresentou as propostas de inclusão de novos itens e/ou 
subitens:  

Proposta do Grupo 2 (F5/C0/A0): 3. Realizar, em conjunto com o DIEESE, uma 
pesquisa para identificar o índice de perdas da categoria.  

Proposta do Grupo 5 (F4/C0/A0): 3. Que a diretoria do ANDES-SN, por meio do GT 
verbas, elabore em conjunto com o DIEESE um estudo atualizado das perdas 
acumuladas pela categoria a partir dos últimos reajustes.  

E proposta do Grupo 8 (F6/C0/A0): 2.1 No âmbito das IEES, envidar esforços na 
luta contra a retirada de direitos e congelamentos salariais de Regime de 
recuperação Fiscal nos Estados.  

Em discussão, o plenário indicou que o os novos itens 3, indicados pelos Grupos 2 e 5 
estariam SUPERADOS pela discussão realizada, sendo SUPRIMIDOS as propostas de 
inclusão por consenso.  

E Mário Mariano indicou que a Diretoria tinha concordância com a inclusão do subitem 
2.1.  

Em apreciação, a inclusão do item 2.1 pelo Grupo 8 foi aprovada por 22 votos a favor, 
um voto contrário e não houve abstenção.  

Ato contínuo, Rosineide Freitas colocou em apreciação o TR24 COMO UM TODO, 
que foi aprovado por 21 votos a favor, nenhum voto em contrário e houve uma 
abstenção.  

Relatório simplificado dos itens e TR remetidos para apreciação em reunião conjunta 
dos setores segue no ANEXO 4. 
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Finalizando a apreciação do ponto 5 da pauta, Rosineide Freitas, então, colocou em 
apreciação o conjunto do trabalho realizado, que foi aprovado por 23 votos a favor, 
nenhum voto em contrário e houve uma abstenção.  

Em atendimento à uma questão de ordem colocada por Karina (ADUFU) e Alexandre 
Bergamin (ADUFDOURADOS), a respeito de alguma providência que pudesse estar 
em andamento diante da fala do Ministro da Educação, Sr. Milton Ribeiro, afirmando 
que “universidade é para poucos”, que pode ser conferida no atalho eletrônico 
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/08/10/ministro-da-educacao-defende-que-
universidade-seja-para-poucos.ghtml com matéria em circulação, o 3º Secretário do 
ANDES-SN, Luiz Henrique Blume, informou que a Diretoria já está providenciando 
uma nota que será divulgada pelo plantão assim que for possível.  

Em não havendo mais nenhum assunto a tratar, às 17h, Rosineide Freitas, presidente da 
mesa coordenadora, no turno da tarde, deu por encerrado os trabalhos da reunião. 

Nós, Alexsandro Donato, Mário Mariano Cardoso e Cristine Hirsch, relatore(a)s desta 
reunião, elaboramos o presente relatório que segue assinado por nós e pelas presidentes 
da mesa coordenadora.  

Plataforma Zoom, 10 de agosto de 2021. 

 

Cristine Hirsch   Rosineide Freitas 

Presidentes da Mesa (Manhã e Tarde) 

 

Alexsandro Donato  

1º Relator – Manhã e Tarde 

 

Mário Mariano Cardoso    Cristine Hirsch 

                         2º Relator Manhã         2ª Relatora - Tarde 
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ANEXOS 

ANEXO 1 - FREQUÊNCIA – MANHÃ 

DIRETORIA NACIONAL DO ANDES-SN 

Adma Cristhina Salles de Oliveira Luiz Henrique dos Santos Blume 

Alexsandro Donato Carvalho Mario Mariano Ruiz Cardoso 

Cristine Hirsch Neila Nunes Souza 

Edmilson Aparecido da Silva Rivânia Moura 

Joselene Ferreira Mota Sandra Maria Marinho 

Luís Augusto Vieira Zaira Valeska Dantas da Fonseca 

 

REPRESENTANTES DAS 
SSIND 

Situação da participação * SSIND 

Adelson Fernandes Moreira COM DIREITO A VOZ E A VOTO SINDCEFET-MG 

Aldair Oliveira de Andrade COM DIREITO A VOZ E A VOTO ADUA-SS 

Alexandre Galvão Carvalho COM DIREITO A VOZ E A VOTO ADUSB 

Alexandre José Medeiros do 
Nascimento 

COM DIREITO A VOZ E A VOTO ADUFPI 

Ana Carolina Galvão COM DIREITO A VOZ E A VOTO ADUFES 

Antônio de Almeida COM DIREITO A VOZ ADUFU-SS 

Arturo Rodolfo Samana COM DIREITO A VOZ E A VOTO ADUSC 

Augusto Santiago Cerqueira COM DIREITO A VOZ APES 

Celeste Pereira COM DIREITO A VOZ E A VOTO ADUFPEL 

Cezar Luiz De Mari COM DIREITO A VOZ ASPUV/MG 

Cinthya Marques do Nascimento COM DIREITO A VOZ E A VOTO SINDUNIFESSPA 

Claudimara Cassoli Bortoloto COM DIREITO A VOZ SINDUTF-PR 

Cristiane Checchia COM DIREITO A VOZ E A VOTO SESUNILA 

Domingos Sávio da Cunha Garcia COM DIREITO A VOZ E A VOTO ADUNEMAT 

EDSON FRANCO DE MORAES COM DIREITO A VOZ ADUFPB 
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Elaine da Silva Neves COM DIREITO A VOZ ADUFPEL 

Fernando Jose de Paula Cunha COM DIREITO A VOZ E A VOTO ADUFPB 

Irenísia Torres de Oliveira COM DIREITO A VOZ ADUFC 

Jacques de Novion COM DIREITO A VOZ E A VOTO ADUNB 

Jefferson Marçal da Rocha COM DIREITO A VOZ SESUNIPAMPA 

Joana Ferreira do Amaral COM DIREITO A VOZ ADUFOP 

João Claudino Tavares COM DIREITO A VOZ E A VOTO ADUFF 

José Arlen Beltrão de Matos COM DIREITO A VOZ E A VOTO APUR 

José Helber Tavares Araújo COM DIREITO A VOZ ADUEPB 

Kathiuça Bertollo COM DIREITO A VOZ E A VOTO ADUFOP 

Katya Picanço COM DIREITO A VOZ E A VOTO SINDUTFPR 

Laura Regina da Silva Câmara 
Maurício da Fonseca 

COM DIREITO A VOZ E A VOTO SEDUFSM 

Leonardo Silva Andrada COM DIREITO A VOZ E A VOTO APES 

Lucas da Silva Castro COM DIREITO A VOZ E A VOTO SINDUFAPE 

Lucia Aparecida Valadares 
Sartorio 

COM DIREITO A VOZ E A VOTO ADUR-RJ 

Magno Silvestri COM DIREITO A VOZ E A VOTO ADUFMAT SSIND. 

Marcia Borges Umpierre COM DIREITO A VOZ E A VOTO APROFURG 

Maria de Lourdes dos Santos COM DIREITO A VOZ E A VOTO ADUFDOURADOS 

Maria Silvia Viccari Gatti COM DIREITO A VOZ E A VOTO ADUNICAMP 

Marli Clementino Gonçalves COM DIREITO A VOZ E A VOTO ADUFPI 

Mauriene Freitas COM DIREITO A VOZ E A VOTO ADUEPB 

Paula Pereira Gonçalves Alves COM DIREITO A VOZ ADUFMAT 

Reinalda Souza Oliveira COM DIREITO A VOZ E A VOTO ADUFS BA 

Roberto da Justa Pires Neto COM DIREITO A VOZ ADUFC 

Rodrigo Torquato COM DIREITO A VOZ ADUFF 

Rosângela Pereira de Tugny COM DIREITO A VOZ E A VOTO SINDIUFSB 
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Sabrina Grassiolli COM DIREITO A VOZ E A VOTO ADUNIOESTE 

Sidiney Ruocco Junior COM DIREITO A VOZ E A VOTO ADUFU-SS 

Sueli Pinheiro da Silva COM DIREITO A VOZ E A VOTO SINDUEPA 

SUZANA MARIA ZATTI LIMA  COM DIREITO A VOZ SINDICEFET-MG 

Tarcila Mantovan Atolini COM DIREITO A VOZ E A VOTO ADUFVJM 

Tiago Coutinho Parente COM DIREITO A VOZ ADUFC 

Virginia Marcia Assunção Viana COM DIREITO A VOZ E A VOTO SINDUECE 

 

* Conforme informado pelo participante ao preencher o formulário de frequência. 
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ANEXO 2 - FREQUÊNCIA – TARDE 

DIRETORIA NACIONAL DO ANDES-SN 

Alexsandro Donato Carvalho Neila Nunes Souza 

Cristine Hirsch Rosineide Cristina Freitas 

Edmilson Aparecido da Silva Sâmbara Paula Francelino 

Luís Augusto Vieira Sandra Maria Marinho Siqueira 

Luiz Henrique dos Santos Blume  

 
REPRESENTANTES DAS SSIND Situação da participação * SSIND 

Adelson Fernandes Moreira COM DIREITO A VOZ E A VOTO SINDCEFET-MG 

Aldair Oliveira de Andrade COM DIREITO A VOZ E A VOTO ADUA-SS 

Alexandre Bergamin Vieira COM DIREITO A VOZ ADUFDOURADOS 

Alexandre Galvão Carvalho COM DIREITO A VOZ E A VOTO ADUSB 

Alexandre José Medeiros do 
Nascimento 

COM DIREITO A VOZ E A VOTO ADUFPI 

Ana Carolina Galvão COM DIREITO A VOZ E A VOTO ADUFES 

Ascísio dos Reis Pereira COM DIREITO A VOZ SEDUFSM 

Augusto Santiago Cerqueira COM DIREITO A VOZ APES 

Cassia Barbosa Reis COM DIREITO A VOZ ADUEMS 

Celeste Pereira COM DIREITO A VOZ E A VOTO ADUFPEL 

Cristiane Checchia COM DIREITO A VOZ E A VOTO SESUNILA 

DIANA COSTA DINIZ COM DIREITO A VOZ E A VOTO APRUMA 

Elaine da Silva Neves COM DIREITO A VOZ ADUFPEL 

Fernando Jose de Paula Cunha COM DIREITO A VOZ E A VOTO ADUFPB 

Guinter Tlaija Leipnitz COM DIREITO A VOZ SESUNIPAMPA 

Jacques de Novion COM DIREITO A VOZ E A VOTO ADUNB 

João Claudino Tavares COM DIREITO A VOZ E A VOTO ADUFF-SSIND 

José Arlen Beltrão de Matos COM DIREITO A VOZ E A VOTO APUR 

Karina Klinke COM DIREITO A VOZ E A VOTO ADUFU 
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Kathiuça Bertollo COM DIREITO A VOZ E A VOTO ADUFOP 

Katya Picanço COM DIREITO A VOZ E A VOTO SINDUTFPR 

LARA CARLETTE THIENGO COM DIREITO A VOZ ADUFVJM 

Laura Regina da Silva Câmara 
Maurício da Fonseca 

COM DIREITO A VOZ E A VOTO SEDUFSM - UFSM 

Leonardo Silva Andrada COM DIREITO A VOZ E A VOTO APES 

Lino Trevisan COM DIREITO A VOZ SINDUTF-PR 

Lucas da Silva Castro COM DIREITO A VOZ E A VOTO SINDUFAPE. 

Lucia Aparecida Valadares 
Sartorio 

COM DIREITO A VOZ E A VOTO ADUR-RJ 

Magno Silvestri COM DIREITO A VOZ E A VOTO ADUFMAT SSIND. 

Marcia Borges Umpierre COM DIREITO A VOZ E A VOTO APROFURG 

Maria da Penha Brandim de Lima COM DIREITO A VOZ E A VOTO ADUNIMONTES 

Maria Silvia Viccari Gatti COM DIREITO A VOZ E A VOTO ADUNICAMP 

Mauriene Freitas COM DIREITO A VOZ E A VOTO ADUEPB 

Otavio Miguez da Rocha Leão COM DIREITO A VOZ E A VOTO ASDUERJ 

Paula Pereira Gonçalves Alves COM DIREITO A VOZ ADUFMAT 

Paulo Cesar Centoducatte COM DIREITO A VOZ ADUNICAMP 

Rafael da Costa Campos COM DIREITO A VOZ E A VOTO SESUNIPAMPA 

Reinalda Souza Oliveira COM DIREITO A VOZ E A VOTO ADUFS BA 

Rodrigo Torquato COM DIREITO A VOZ ADUFF 

Sabrina Grassiolli COM DIREITO A VOZ E A VOTO ADUNIOESTE 

Sandra Cristina Ramos COM DIREITO A VOZ ADUSB 

Sidiney Ruocco Junior COM DIREITO A VOZ E A VOTO ADUFU-SS 

SUZANA MARIA ZATTI LIMA COM DIREITO A VOZ SINDCEFET-MG 

Tarcila Mantovan Atolini COM DIREITO A VOZ E A VOTO ADUFVJM 

Virginia Márcia Assunção Viana COM DIREITO A VOZ E A VOTO SINDUECE 

* Conforme informado pelo participante ao preencher o formulário de frequência. 
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ANEXO 3  

INFORMES DAS SEÇÕES SINDICAIS 

(Enviados previamente por E-mail ou via formulário eletrônico durante a reunião) 

 

ADUA-SSind  

Informes prestados por: Aldair Andrade  

 Assembleia Geral – 13 de agosto 2021; às 14hs  
 Atividades previstas ou em construção para a Greve Nacional dos Servidores 

e das Servidoras Público(a)s: – Serão deliberadas na AG  
 Atividades previstas para a semana de lutas contra a intervenção nas IFES (de 

16 a 20/08): Serão deliberadas na AG  
 

ADUFC 

Informes prestados por: Tiago Coutinho Parente  

 Assembleia Geral – 13/08  
 Atividades previstas ou em construção para a Greve Nacional dos Servidores 

e das Servidoras Público(a)s: – Ato dia 18  
 Outros informes: 

 Na ADUFC, o Conselho de Representantes, reunido em 03/08, recomendou a 
participação da categoria na Greve Nacional do Serviço Público no dia 18/08.  

 A paralisação é pauta da Assembleia Geral que será realizada na sexta, dia 
13/08.  

 A ADUFC tem participado de todos os atos contra a reforma administrativa e 
Fora Bolsonaro em Fortaleza, com a distribuição de máscaras PFF2, álcool em 
gel, camisetas e adesivos em Fortaleza, cidades do interior, inclusive região do 
Cariri, sul do Ceará.  

 A Universidade Federal do Ceará, uma das universidades da base da ADUFC, 
está sob intervenção. Além das muitas ações feitas até o momento, mais 
recentemente a ADUFC vem realizando uma série de debates sobre 
democracia universitária. Dois já aconteceram:  

- O primeiro com o Prof. José Geraldo de Sousa Júnior, ex-reitor da UNB;  
- O segundo com o Prof. Ricardo Lodi, reitor e professor da UERJ e 
- Haverá mais uma terceira edição na quinta, dia 12, com os professores 
José Arnóbio, reitor do IFRN, e Emanuel Melo, procurador da república, e 
professor da UERN.  
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Na UFC, os estudantes estão impedidos de ocuparem suas representações nos 
conselhos superiores, CONSUNI e CEPE. Por deliberação de Assembleia, a ADUFC 
entrou com uma ação judicial para garantir a posse dos estudantes nos conselhos e 
obteve ganho de causa em primeira instância. A UFC, entretanto, conseguiu efeito 
suspensivo no TRF por decisão do Desembargador Federal Francisco Roberto 
Machado. Até o momento, portanto, a intervenção na UFC tem conseguido manter a 
exclusão dos estudantes dos conselhos superiores da universidade, como parte de um 
projeto de destruição da democracia universitária. 

 

ADUFES 

Informe prestado por: Ana Carolina Galvão (presidenta) 

1. Trabalho/Ensino remoto e Ensino híbrido 

1.1 Dignidade e preservação da vida! Docentes do CCS conquistam o direito de 
manutenção do trabalho remoto com apoio da Adufes: Duas professoras 
requisitaram a manutenção do trabalho exclusivamente remoto. Foram diversas 
tentativas de sensibilizar chefia e Progep. Segundo as professoras, a atuação da 
Adufes foi fundamental, tanto no acolhimento, como no acompanhamento e nas 
orientações jurídicas. https://wp.adufes.org.br/2021/06/dignidade-e-preservacao-da-
vida-docentesdo-ccs conquistam-o-direito-de-manutencao-do-trabalho-remoto-
comapoio-da-adufes/ 

1.2 Adufes apresenta proposta de Plano Sanitário e Educacional para ser 
apreciado em Assembleia nesta quarta, 4: proposta de Plano Sanitário e 
Educacional, construído com base no acúmulo dos debates das reuniões setoriais do 
Conselho de Representantes, participação em mais de 40 reuniões de conselhos e 
departamentos, além das Assembleias e também a partir da sistematização de 
elementos aprovados em Reunião Conjunta dos Setores do Andes-SN (IFES, IEES e 
IMES). https://wp.adufes.org.br/2021/08/10767/ 

Observação: o plano já foi apresentado à categoria pela notícia, mas foi retirado de 
pauta da última assembleia devido à extensão de sua realização. 

2. Movimento #VidaDeServidor já exibiu seus conteúdos mais de 1,2 milhão de 
vezes nas redes sociais em 2021: A campanha #VidaDeServidor, da qual a Adufes 
participa, alcançou mais de 300 mil pessoas diferentes entre março e maio de 2021 e 
seus conteúdos foram mostrados mais de 1,1 milhão de vezes a usuários do Facebook 
e do Instagram no Espírito Santo. https://wp.adufes.org.br/2021/07/movimento-
vidadeservidor-ja-exibiu-seusconteudos- mais-de-12-milhao-de-vezes-nas-redes-
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sociais-em-2021/ 

3. Websérie do sindicato: A Adufes lançou a websérie “Adufes nos Centros – onde a 
Ufes é feita”, que abordará todos os Centros da Ufes, enfocando as atividades da 
universidade no ensino, na pesquisa e na extensão. O objetivo é destacar a relevância 
dos centros na produção científica, de modo a valorizar os serviços e servidores 
públicos e explicitar os limites impostos pelas políticas do governo federal e o 
sucateamento da educação, além de mobilizar a categoria para sindicalização. Os 
episódios lançados já foram vistos por cerca de 26 mil pessoas. Playlist completa: 
https://youtube.com/playlist?list=PL-MJsoKb0BwIF5VuT_SshnB3_MfKQQ2s 

4. Assembleia 

4.1 Greve Geral de 18 de agosto e prorrogação do mandato da diretoria são 
aprovadas pela categoria: 

https://wp.adufes.org.br/2021/08/greve-geral-de-18-de-agosto-eprorrogacao-do-
mandato-da-diretoria-sao-aprovadas-pela-categoria/ 

4.2 Nota da diretoria da Adufes sobre prorrogação do mandato atual. 

https://wp.adufes.org.br/2021/08/nota-da-diretoria-da-adufes-sobreprorrogacao-do-
mandato-atual/ 

5. Adufes realiza lives no centenário de Paulo Freire: A Adufes promove, a 
partir de julho, uma série de lives chamada “Conversas sobre Paulo Freire: 
Comemoração do Centenário do Patrono da Educação Brasileira”. 

https://wp.adufes.org.br/2021/07/adufes-realiza-lives-no-centenario-de-paulofreire-
primeira-da-serie-tera-luiza-erundina-como-convidada/ 

6. Visita de Bolsonaro ao ES é marcada por manifestações de repúdio: 

https://wp.adufes.org.br/2021/06/texto-dia-de-luta/ 

7. Adufes alerta para “pegadinhas” do Funpresp: servidor/a tem direito de dizer 
não e pode desistir até 90 dias após a adesão:  

https://wp.adufes.org.br/2021/07/adufes-alerta-para-pegadinhas-do-funprespservidor-
a-tem-direito-de-dizer-nao-e-pode-desistir-ate-90-dias-apos-a-adesao/ 

8. Movimentos sociais 

8.1 Vídeo – Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha 
e Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra: 

https://wp.adufes.org.br/2021/07/video-dia-internacional-da-mulher-negralatino-
americana-e-caribenha-e-dia-nacional-de-tereza-de-benguela-e-damulher-negra/ 
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8.2 Nota da Diretoria da Adufes sobre o desrespeito à vida e à história de Lula 
Rocha: https://wp.adufes.org.br/2021/07/nota-da-diretoria-da-adufes-sobreo- 
desrespeito-a-vida-e-a-historia-de-lula-rocha/ 

9. Dias de Luta. 

9.1 #3J – Docentes participam de ato “Fora, Bolsonaro” com camisetas de luta: 

https://wp.adufes.org.br/2021/07/3j-docentes-participam-de-ato-forabolsonaro-com-
camisetas-de-luta/ 

9.2 #24J: Manifestantes voltam a reivindicar o impeachment de Bolsonaro no 
ES: https://wp.adufes.org.br/2021/07/24j-manifestantes-voltam-areivindicar-o-
impeachment-de-bolsonaro-no-es/ 

 

 (Complementação de informes):  
Informes prestados por: Ana Carolina Galvão  

 Assembleia Geral – AG realizada em 4 de agosto, aprovou a adesão ao dia 
nacional de luta contra a PEC 32 (Reforma Administrativa).   

 A Adufes articula a construção do 18 de agosto junto a outras entidades e 
reforça a convocação para a construção de agenda própria. 
https://wp.adufes.org.br/2021/08/greve-geral-de-18-de-agosto-e-prorrogacao-
do-mandato-da-diretoria-sao-aprovadas-pela-categoria/  

 Atividades previstas ou em construção para a Greve Nacional dos Servidores 
e das Servidoras Público(a)s: A reunião de organização será realizada na noite 
de hoje, 10 de agosto. 

 Atividades previstas para a semana de lutas contra a intervenção nas IFES (de 
16 a 20/08): A reunião de organização será realizada na noite de hoje, 10 de 
agosto. 

 

ADUFF-SSIND  

Informes prestados por: João Claudino Tavares  

 AG marcada para o dia 12, às 15h00  
 Atividades previstas ou em construção para a Greve Nacional dos Servidores 

e das Servidoras Público(a)s: Participação nas mobilizações conjuntas e ações 
a partir das da AG.  

 Outros informes: 

 Participação na reunião virtual da Regional/RJ do ANDES-SN, 05/08.  

 Organização, juntamente com DCE/UFF, Sintuff, Sepe/Niterói e 
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Sindscope de uma Plenária Unificada da Educação no dia 05/08.  

 Realização de lives para aprofundar a compreensão sobre as 
consequências da PEC 32/2020.  

 Mobilização da base sobre as questões envolvendo o retorno ao presencial 
e realização de uma AG no começo do mês de setembro de 2021.  

Disponibilização da Diretoria para participação em reuniões departamentais pautando 
a política nacional, política educacional e retorno presencial. 

 

ADUFOP 

Informes prestados por: Diretoria da Seção Sindical 

ADUFOP contribui na construção dos atos do dia 29 de Maio em Ouro Preto e 
Mariana. Vídeo e fotos do ato em Ouro Preto.  

ADUFOP divulga pesquisa do Grupo de Pesquisa em Nutrição e Saúde Coletiva 
(GPENSC) da UFOP que busca entender os efeitos do isolamento social na saúde 
mental e nutricional. 

Nota da ADUFOP à Diretoria e às/aos docentes sindicalizados na ADUNIMONTES. 
ADUFOP assina Carta do povo de Ouro Preto: Roubam nosso minério e agora 
querem nossa água. 

ADUFOP divulga Nota de Repúdio da Frente Mineira de Luta das atingidas e dos 
atingidos pela mineração - FLAMa-MG ao evento 1ª Semana do Meio Ambiente - 
“Sustentabilidade: Perspectivas agenda de 2030” promovido pelo Programa de Pós- 
Graduação em Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental da UFOP, em parceria 
com a Fundação do Meio Ambiente (FEAM). 

Nota da ADUFOP sobre Corte de recursos da universidade e dos direitos estudantis: a 
situação da UFOP. 

A presidente da ADUFOP, Kathiuça Bertollo, participa da live de lançamento da 
Campanha em Defesa de um novo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) em 
Mariana, no dia primeiro de junho. 

ADUFOP divulga vacinação de servidores do ensino superior em Ouro Preto, 
Mariana e João Monlevade. 

Diretoria da ADUFOP realiza Assembleia Geral Online, em 16 de junho de 2021,para 
escolher delegado/a e observadores/as para 12º CONAD Extraordinário Virtual, 
discutir o Plano de Lutas do ANDES- SN 2021 e avaliar o Semestre 2021/01 - Ensino 
Remoto. 
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ADUFOP contribui na construção dos atos do dia 19 de junho em Ouro Preto, 
Mariana e João Monlevade. 

Nota da ADUFOP Efeitos do corte de recursos na universidade, SOU.GOV e 
Vacinação:Relatos do Comitê de Monitoramento. 

ADUFOP apoia a CHAPA 2 — Movimento Oposição: Liberdade, Democracia e Luta 
- Sindicato Metabase Mariana. 

Nota de pesar da ADUFOP pelo falecimento do Professor José Geraldo Sabioni. 

ADUFOP divulga Nota da FLAMa de apoio à Chapa 2 – “Movimento Oposição: 
Liberdade, Democracia e Luta” para A eleição da diretoria do sindicato Metabase 
Mariana 

ADUFOP contribui na construção dos atos do dia 03 de julho em Ouro Preto e 
Mariana. 

ADUFOP publica atividade da FLAMa-MG (Frente Mineira de Luta das Atingidas e 
dos Atingidos pela Mineração) - Seminário Mineração, água e meio ambiente, nos 
dias 06 e 07 de julho. 

A professora Kathiuça Bertollo, presidente da ADUFOP, juntamente com ex-alunas 
do curso de serviço social da UFOP, escreveram o artigo: “A luta de classes na 
educação superior pública: considerações sobre a Universidade Federal de Ouro Preto 
(UFOP).” publicado na Revista do ANDES-SN "Universidade & Sociedade Ed. 68" 

Comitê Central de Mobilização de Ouro Preto publica nota “Prefeito, e Câmara de 
Vereadores: o que falta para tirar a Saneouro?” 

ADUFOP publica uma pesquisa sobre o Trabalho docente na pandemia da COVID 
19. 

O formulário tem como objetivo ampliar a comunicação da Diretoria com a base, 
acerca do trabalho da categoria durante a pandemia. 

ADUFOP solicita informações à Reitora acerca do Reuni Digital, IN 65 e a 
perspectiva de retorno presencial na UFOP. 

O Conselho de Representantes aprovou a prestação de contas da ADUFOP, no dia 14 
de julho. 

A ADUFOP retoma o seu Ciclo de Debates com a live “A Reforma Administrativa: 
Destruição dos serviços públicos e dos direitos laborais”, 28 de julho, com a 
participação da Professora Rivânia Moura, atual presidente do ANDES-SN, gestão 
2020-2022. Rivânia é professora do curso de Serviço Social da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte, Doutora em Serviço Social pela Universidade 
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Federal do Rio de Janeiro e tem estudos na área da previdência social e 
financeirização. 

ADUFOP contribui na construção dos atos do dia 24 de julho em Ouro Preto e 
Mariana. 

A ADUFOP publica a Cartilha Chamada Cultural. O trabalho é resultado do 
compilado das Indicações Culturais semanais que vêm ocorrendo desde primeiro de 
maio de 2020. 

A Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), em parceria com a ADUFOP e o 
Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos da UFOP (Assufop), realiza 
campanha que tem como objetivo transmitir a mensagem: "Acredito na ciência! 
Acredito na vacina!" 

ADUFOP publica nota da FLAMa-MG de denúncia sobre a perseguição às mulheres 
lutadoras sociais que pautam o enfrentamento às violências e violações 
desencadeados pela mineração extrativista em Antônio Pereira - Ouro Preto, MG. 

 

ADUFPB  

Informes prestados por: Fernando Cunha  

 Assembleia Geral – 11/08/2021 
 Atividades previstas ou em construção para a Greve Nacional dos Servidores 

e das Servidoras Público(a)s: Ato construído pelos sindicatos dos servidores 
públicos da PB. Está ainda em processo de construção com os sindicatos aqui 
da PB.   

 Atividades previstas para a semana de lutas contra a intervenção nas IFES (de 
16 a 20/08): está ainda em processo de construção com os sindicatos aqui da 
PB. 

 Outros informes: 

 "Estamos numa luta com a reitoria interventora da UFPB, que dentre 
outras ações autoritárias vem tentando retirar o sindicato do campus 
universitário cobrando um valor acima de 2 milhões de reais de aluguel e 
fez pedido de desocupação do prédio o que conseguimos suspender no 
Consuni;  

Também ganhamos uma liminar favorável para que as progressões funcionais 
atrasadas sejam pagas na integra sem prejuízo aos docentes”. 
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ADUFPEL: 

Informes prestados por: Diretoria da Seção Sindical 

1. Faremos AG em 09/08 para deliberar sobre a greve do dia 18; 

2. Estamos vivendo o processo de intervenção da Ufpel com muitas demandas da 
gestão que, de forma autoritária, busca impor obrigatoriedade de gravação das aulas 
síncronas, alterações de carga horária com exigência de hora aula igual a hora relógio, 
responsabilização de docentes e estudantes pela higienização dos ambientes e 
materiais na perspectiva do retorno presencial, estímulo ao denuncismo, mapeamento 
de áreas para entrega à Ebserh, entre outras. 

3. Seguimos trabalhando com ações de solidariedade; 

4. Temos conseguido fazer as articulações em nome da unidade para ação em todas as 
atividades no município com sindicatos, movimentos organizados, partidos e centrais, 
através do "Frentão", e temos tido boa participação, 

5. Realizamos, no último final de semana, o XXII Encontro da Regional RS, com 
bons debates na perspectiva de fortalecimento da nossa atuação conjunta. 

 (Complementação de informes):  
 Assembleia Geral – 09/08/2021 .  
 Atividades previstas ou em construção para a Greve Nacional dos Servidores 

e das Servidoras Público(a)s:  

 A greve foi aprovada por unanimidade.  

 Foi definido também aprovar a jornada de lutas organizada na reunião 
nacional dos servidores públicos com muita força, na linha do confronto 
aberto com a perspectiva de destruição dos serviços públicos conduzida pelo 
governo Bolsonoro, inclusive a greve do dia 18. Levar essa posição para a 
reunião nacional dos setores do ANDES amanhã.  

 Produzir materiais para mobilização.  

 A categoria defendeu que sejam realizadas ações fortes de mobilização da 
categoria, link com ataques locais, e diálogo com a comunidade externa; 
articular com as demais ssind do RS e também com as entidades 
representativas dos servidores públicos em Pelotas (articular uma atividade 
local com as demais entidades); pressionar os parlamentares para que votem 
contra a PEC 32, em Brasília e nas suas bases eleitorais.  

 Dia 18 promover atividades uma Live nacional com inserções de atos nos 
Estados. 

 Atividades previstas para a semana de lutas contra a intervenção nas IFES (de 
16 a 20/08): Acompanhar a agenda nacional. 
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ADUFS-BA  
Informes prestados por: Reinalda Oliveira  
 Assembleia Geral – 04/08:  
 Atividades previstas ou em construção para a Greve Nacional dos Servidores 

e das Servidoras Público(a)s: Seguir o calendário de luta proposta pela 
plenária dos trabalhadores do funcionalismo público;  

 Atividades previstas para a semana de lutas contra a intervenção nas IFES (de 
16 a 20/08): Distribuição de cards por via das mídias socias denunciando a 
gravidade da Pec 32 e participação em atos dos dias de luta. 

ADUFU-SS  

Informes prestados por: Sidiney Ruocco Júnior  

 Assembleia Geral – 12/08/2021 
 Atividades previstas ou em construção para a Greve Nacional dos Servidores 

e das Servidoras Público(a)s: Assembleia Geral com esclarecimentos jurídicos 
sobre a PEC 32; 

 Atividades previstas para a semana de lutas contra a intervenção nas IFES (de 
16 a 20/08): ainda em construção. 

 

ADUFVJM  

Informes prestados por: Tarcila Mantovan Atolini  

 Assembleia Geral – sem previsão  
 Atividades previstas ou em construção para a Greve Nacional dos Servidores 

e das Servidoras Público(a)s: Mesa de debate com convidades para o dia 18/08 
 Atividades previstas para a semana de lutas contra a intervenção nas IFES (de 

16 a 20/08):  

 Como no mês de agosto completamos 2 anos de intervenção, já estávamos 
planejando intensificar a luta localmente durante o mês.  

 Fizemos uma assembleia conjunta (professores, técnicos e estudantes) no 
dia 06/08. 

 Deliberamos por fazer um ato no campus no dia 12,  

 Teremos uma mesa de debates com a participação da AJN no dia 13,  

 Colocamos outdoors em Diamantina e estamos divulgando cards nas 
mídias com "notícias" relembrando alguns dos casos de ataques ocorridos 
durante os 2 anos.  
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ADUNEMAT  

Informes prestados por: Domingos Sávio da Cunha Garcia  

 Não teremos assembleia porque a UNEMAT está em recesso.  
 Atividades previstas ou em construção para a Greve Nacional dos Servidores 

e das Servidoras Público(a)s: Será no dia 31 de agosto Mobilizações com 
atos presenciais no dia 18, preparados com reuniões com outros setores dos 
servidores, com a realização de audiências públicas em câmaras municipais e 
campanha de pressão sobre os deputados federais de Mato Grosso, par que 
votem contra a PEC 32.   

 Atividades previstas para a semana de lutas contra a intervenção nas IFES (de 
16 a 20/08): Não há atividades previstas que sejam organizadas pela 
ADUNEMAT  

 

ADUNICAMP  

Informes prestados por: Maria Silvia Viccari Gatti  

 Assembleia Geral – ainda não definida  
 Atividades previstas ou em construção para a Greve Nacional dos Servidores 

e das Servidoras Público(a)s: Assembleia para definição da participação na 
Greve Geral do dia 18/08. Participação de atos em Campinas e em São Paulo, 
em conjunto com a FREnte para o Servico Público do Estado de São Paulo 
(que congrega perto de 80 Associações/Sindicatos do Estado de São Paulo. 
Atos contra a PLC/26/2021do Governo Dória contra os servidores público do 
Estado de São Paulo.   

 Atividades previstas para a semana de lutas contra a intervenção nas IFES (de 
16 a 20/08): Debate em Rádio Comunitária sobre a PEC32. Liberação de 
cards e spots/podcasts sobre a PEC32, apoio ao SUS e dados da pandemia. 
Participação nos atos de Campinas e São Paulo no dia 18/08. 

 

ADUR-RJ  

Informes prestados por: Lucia Aparecida Valadares Sartorio  

 Assembleia Geral: 10/08/2021  
 Atividades previstas ou em construção para a Greve Nacional dos Servidores 

e das Servidoras Público(a)s: Pelo Comitê de Mobilização (ADUR, SINTUR 
e DCE): divulgação de CARDs, realização de Lives, Fórum conjunto de 
discussão, divulgação de outdoors, participação nos atos de mobilização. 
Submeter o planejamento de lutas à AG agendada para o dia 10/08 às 13:30. 
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 Atividades previstas para a semana de lutas contra a intervenção nas IFES (de 
16 a 20/08): Em ação conjunta entre ADUR, SINTUR e DCE, em abril foi 
constituído o Comitê Reitor Eleito, Reitor Empossado, foi realizado um Ato 
político/cultural envolvendo outras IFES sob intervenção, posteriormente foi 
realizada Live sobre o tema, no momento: estudando questões jurídicas, 
acompanhamento de Live de juristas sobre autonomia universitária  

 Outros informes: Discussões sobre Progressão funcional junto ao CPPD. 
 

ADUSC  

Informes prestados por: Arturo Rodolfo Samana 

 Assembleia Geral – 13/08/2021  
 Atividades previstas ou em construção para a Greve Nacional dos Servidores 

e das Servidoras Público(a)s: De manhã: ato simbólico com faixas pretas e 
cruzes na porta de universidade - UESC. Participação nos atos de tarde em 
Itabuna e  Ilhéus em unidade com outras entidades. Na assembleia vai ser 
pautada a paralisação e dia do greve.  

 Atividades previstas para a semana de lutas contra a intervenção nas IFES (de 
16 a 20/08): S/A 

 

APESJF 

Informes prestados por: Diretoria da Seção Sindical 

JUNHO 

APES lança vídeos sobre portaria 983  

O assessor jurídico da APES, Leonardo Castro, respondeu perguntas sobre a portaria 

983 e os ataques à carreira EBTT. No primeiro vídeo, Leonardo responde como o 

aumento da carga horária estabelecido na portaria afeta a qualidade da atividade 

docente e desestrutura o tripé ensino, pesquisa e extensão. Assista aqui. O segundo 

vídeo trata da  inconstitucionalidade do controle eletrônico de frequência para 

docentes EBTT. Assista aqui. 

Na parte 3, Leonardo explica porque a portaria pode ser considerada um ataque à 

autonomia universitária e institucional. Acesse aqui. 

 

19/06 - APES vai às ruas no 19J: A APES mais uma vez esteve presente nas ruas, nos 
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atos do dia 19 de junho, realizados em Juiz de Fora e em Governador Valadares, 
contra a política genocida do governo Bolsonaro. Em Governador Valadares, houve 
também ação solidária. A APES distribuiu materiais como bandeiras, camisetas, 
cartazes e máscaras PFF2. Para aqueles que não puderam comparecer às ruas, a APES 
disponibilizou materiais direcionados à mobilização virtual nesse dia de luta em todo 
o país. 

21/06 - APES, SINTUFEJUF e a direção do Campus Juiz de Fora do IF Sudeste MG 
se reúnem para discutir condições de trabalho e de funcionamento do Campus JF: As 
entidades apresentaram à direção suas preocupações com as condições de trabalho de 
trabalhadores e trabalhadoras do instituto, e solicitaram esclarecimentos sobre os 
impactos dos cortes e bloqueios orçamentários no funcionamento do campus, em 
especial em um cenário de possível retorno presencial. A diretora do Campus JF, 
Cláudia Coura, juntamente com as diretorias sistêmicas do campus, apresentou às 
entidades dados relativos à questão orçamentária do campus. A reunião foi encerrada 
com o compromisso da manutenção do diálogo entre a direção do campus e as duas 
entidades sindicais e teve por intuito maior debruçar-se sobre as inquietações e 
incertezas sobre as condições de trabalho dos servidores e o reflexo do encurtamento 
financeiro. 

21/06 - Justiça determina em primeira instância que Juiz de Fora siga os protocolos 
do Minas Consciente para retorno das aulas presenciais: Ricardo Rodrigues de Lima, 
juiz da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Juiz de Fora decidiu que a 
cidade deverá seguir as diretrizes do programa Minas Consciente para o retorno das 
aulas presenciais, para crianças e adolescentes. A decisão anula os atos 
administrativos formalizados na cidade, que descartavam a possibilidade de um 
retorno enquanto não estivesse classificada na faixa verde do programa municipal 
“Juiz de Fora pela Vida”. 

23/06 -APES lança questionário para aquisição de camisa: A APES disponibilizou 
camisetas no contexto da luta em defesa da Educação, em defesa da Vida e pelo Fora 
Bolsonaro. 

JULHO 

01/07 - APES realizou Seminário Preparatório para Conad: A APES realizou 
Seminário Preparatório do 12º CONAD Extraordinário, por meio da plataforma 
zoom. 

Nota da Diretoria da APES sobre consulta popular para elaboração do Plano 
Plurianual de Juiz de Fora: A Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, de forma inédita 
na cidade, está realizando consulta popular para elaboração do Plano Plurianual 
(PPA).Como não havia tempo hábil para o amplo debate e construção de ações e 
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objetivos pela base, a APES chamou uma reunião do Conselho de Representantes, na 
tentativa de construir o posicionamento da entidade sobre a proposta. Diante do 
caráter limitado da participação (via formulário), e da complexidade de conciliar este 
plano com outros planos municipais já existentes (e que tiveram participação da 
categoria), a Diretoria da APES entendeu como sendo inviável a submissão de 
propostas para o PPA, saudando, entretanto, a Prefeitura pela iniciativa. Assembleia 
aprova participação da APES nas mobilizações do 3J: Professoras e professores da 
UFJF e do IF Sudeste MG, reunidos em assembleia virtual, no final da tarde de 
quinta-feira, dia 01 de julho, aprovaram, por unanimidade, a seguinte deliberação: 
“No âmbito da luta pelo Fora Bolsonaro, em defesa da vida, da educação e contra a 
reforma administrativa, que a APES possa participar e chamar a categoria para 
manifestações de rua garantindo condições de biossegurança, com proteção individual 
e coletiva, levando em consideração a situação pandêmica local. Incentivando 
também a mobilização virtual nas redes sociais.” 

02/07 - Delegação da APES participa de Conad: Docentes da APES participaram do 
12° Conad Extraordinário, realizado nos dias 2, 9 e 16 de julho. Pela APES, o 
professor Leonardo Andrada participa como delegado, o professor Augusto Cerqueira 
como observador/suplente e a professora Lisleandra Machado como 
observadora/suplente. 

03/07 - 3J: APES participa de mobilizações em JF e GV: A APES mais uma vez 
participou das mobilizações realizadas neste sábado, 3 de junho. Em Juiz de Fora, o 
ato teve organização de 43 entidades e tomou as principais ruas do centro da cidade. 
Em Governador Valadares, com a organização de 18 entidades, houve ato no 
Mercado Municipal e diversas faixas espalhadas pelas ruas e viadutos da cidade, 
denunciando os altos preços dos alimentos e do gás de cozinha, e a corrupção na 
compra de vacinas. Novamente a APES distribuiu máscaras PFF2, camisas, bandeiras 
e cartazes. E para os que não puderam comparecer aos atos, foi elaborada a campanha 
virtual, com publicação de cards nas redes sociais da entidade, durante todo o sábado. 

05/07 - APES se reúne com direção do Campus JF do IF Sudeste MG para discutir 
atuação docente em procedimentos de compras do Campus: A APES esteve reunida 
com a direção do campus Juiz de Fora do IF Sudeste MG na segunda-feira, 05 de 
julho, de forma virtual, para discutir a reivindicação de professoras e professores, que 
se sentem sobrecarregados por estarem realizando atividades administrativas, no que 
se refere a processos de compras de materiais para os departamentos, com elaboração 
de termos de referência e lançamentos no sistema de compras governamentais. 

06/07 

Vida, trabalho e invisibilidades: APES publica série de entrevistas sobre os desafios 
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do trabalho docente para as mulheres na pandemia. Foram entrevistadas professoras 
das redes federal, estadual e municipal de educação. 

07/07 - APES publica Travessia de Julho, com Encarte Especial Direção 2021/2022: 
Na edição de Julho de 2021 do jornal Travessia, confira: ações do Fosefe, impactos 
dos cortes nas Ifes, situação e perspectivas sobre o ERE, pandemia e trabalho docente 
para as mulheres e artigo sobre intervenção nas Ifes. BAIXE AQUI. No ENCARTE 
DIREÇÃO 2021/2022, publicado junto à edição de Julho do Travessia, trazemos os 
principais desafios e compromissos da atual direção da APES para a luta sindical e 
para as instituições federais de ensino. BAIXE AQUI. 

08/07 - ANDES-SN e Fasubra se reúnem com Administração Superior da UFJF: Em 
encontro intermediado pela APES e Sintufejuf, Fasubra e ANDES-SN reuniram-se, 
nesta quinta-feira, com a Administração Superior da UFJF para pedir esclarecimentos 
sobre a volta do trabalho presencial dentro da instituição, antes mesmo da completa 
imunização de trabalhadores e estudantes. A medida envolve 1886 alunos, 271 
docentes, 113 TAEs e 11 terceirizados. APES se reúne com Reitoria e Direção do CA 
João XXIII para debater dificuldades de docentes em relação ao ERE: A APES 
enfatizou a necessidade de criação de mecanismos e protocolos institucionais claros 
de garantia e proteção aos direitos de professores e professoras, aos quais poderão 
recorrer em caso de necessidade. A entidade também indicou a necessidade de maior 
participação institucional na construção de mecanismos de diálogo e proteção à 
comunidade escolar. Adicionalmente, frente aos problemas enfrentados por 
professores e professoras no ERE, seria importante pensar na criação de espaços 
institucionais para o acolhimento das questões, orientação sobre desenvolvimento de 
ações no âmbito administrativo e suporte psicológico. O reitor Marcus David 
encaminhou, como sugestão, a criação de um grupo de trabalho envolvendo a direção 
e representantes docentes do C.A. João XXIII e outros setores da UFJF. E, também, 
sinalizou a possibilidade de retomar ações de capacitação para professores e 
professoras. 

09/07 - APES comunica seu desligamento do Comitê de Monitoramento e Orientação 
de Condutas sobre o Novo Coronavírus da UFJF: A APES comunicou, nesta sexta-
feira, seu desligamento do Comitê de Monitoramento e Orientação de Condutas sobre 
o Novo Coronavírus da UFJF. A ação foi justificada por uma nota com considerações 
sobre a atuação do Comitê frente às deliberações da categoria em relação ao ensino 
presencial dentro da instituição. 

13/07 - APES participa de Ato contra a privatização dos Correios: A APES participou 
de um ato público contra a privatização dos Correios. A mobilização foi realizada por 
vários partidos, coletivos, sindicatos e centrais da cidade em frente à sede dos 
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correios da Rua Espírito Santo, no centro de Juiz de Fora. No período da tarde, foi 
realizada panfletagem na Praça da Estação. 

14/07 - Parecer afirma que determinação de volta às aulas presenciais em Juiz de Fora 
não se aplica ao CA João XXIII: A Assessoria Jurídica da APES emitiu, nesta terça-
feira, um parecer sobre a decisão constante na ação civil pública do Ministério 
Público Estadual contra o Município de Juiz de Fora, que determina a volta às aulas 
presenciais em Juiz de Fora. A ação, que tramita na Vara da Infância e Juventude, não 
tem, segundo o parecer, efeitos jurídicos sobre o Colégio de Aplicação João XXIII, 
quando se observa a autonomia universitária e a índole processual. Clique aqui para 
ler o parecer. 

15/07 - Técnicos-Administrativos em Educação da UFJF entram em greve sanitária 
nesta quinta-feira: As trabalhadoras e trabalhadores técnico-administrativos em 
educação da UFJF, incluindo aí aqueles lotados nos campi de Juiz de Fora e 
Governador Valadares, entraram em Greve Sanitária, por tempo indeterminado, a 
partir desta quinta-feira, 15 de julho. A decisão se deu em assembleia realizada na 
manhã desta terça-feira, aderindo à orientação da FASUBRA, que aprovou a greve 
em plenária nacional no último mês. PJF ganha recurso e volta às aulas presenciais 
em Juiz de Fora está suspenso: Na quinta-feira, dia 15 de julho, a Prefeitura de Juiz de 
Fora obteve uma decisão favorável na Justiça, na questão da volta às aulas presenciais 
na cidade. Assim, pelo menos até o julgamento final do recurso, estão suspensos o 
retorno presencial, ainda que de forma híbrida, a partir do próximo semestre letivo, 
quando a onda de classificação assim o permitir; também o retorno presencial nas 
escolas que precisarem se adequar no prazo de sessenta dias a contar da inspeção da 
Vigilância Sanitária, tal como determinado; e a aplicação da Deliberação 129 do 
Comitê Extraordinário Covid-19 ou outra norma que vier a substituí-la, no tocante ao 
enquadramento das atividades nas ondas de classificação para a microrregião. 

16/07 - SINTUFEJUF e APES pressionam pela manutenção do contrato do Plano de 
Saúde nos valores atuais e não aplicação de reajuste solicitado pela contratada: O 
SINTUFEJUF e a APES estão pressionando para que seja mantido o contrato com o 
Plano de Saúde nos valores atuais, não sendo aplicado o reajuste solicitado pela 
contratada. Para isso, além de se posicionarem nas reuniões de negociação, foi 
encaminhado um ofício à Pró-reitoria de Gestão de Pessoas da UFJF (PROGEPE), 
que compreendeu os argumentos das entidades e defendeu o reajuste zero. O contrato 
vence em 31 de agosto, e poderá ser prorrogado por mais 24 meses. 

22/07 - APES publica nota técnica sobre limites da atuação docente em processos de 
licitação: A assessoria jurídica da APES produziu uma nota técnica sobre os limites 
da atuação docente nos processos administrativos destinados à licitação de materiais e 
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à contratação de serviços. Leia aqui.A nota foi elaborada a pedido de docentes do IF 
Sudeste MG, e a sobrecarga de trabalho docente com processos licitatórios foi pauta 
de reunião realizada entre a APES e a direção do campus JF do IF Sudeste MG. 

24/07 - 24J: APES participa de mais um sábado de mobilizações pelo Fora 
Bolsonaro: A APES esteve presente mais uma vez, nas passeatas realizadas em Juiz 
de Fora e em Governador Valadares pelo Fora Bolsonaro. Em Juiz de Fora, a passeata 
partiu do Parque Halfeld e seguiu pelas principais avenidas do centro da cidade até a 
finalização na Praça Antônio Carlos. Em Governador Valadares, houve um ato 
público na Praça do Emigrante e passeata pelas ruas do centro, com faixas, cartazes e 
cruzes em luto pelas mais de 1.260 mortes por Covid-19 na cidade e pelas mais de 
540 mil mortes no Brasil. A APES distribuiu máscaras PFF2, além de camisas, 
bandeiras e cartazes. 

AGOSTO 

04/08 - Apes alerta servidores sobre sites e ligações falsas: APES publica notícia 
sobre o pedido de suspensão, pelo Ministério da Economia, de dois sites falsos que 
coletam informações de servidoras e servidores públicos federais. Os dois endereços 
registrados no exterior se aproveitam da recente migração do Sigepe para o 
Sou.Gov.br. APES também alerta para ligações falsas sobre prova de vida online. A 
assessoria da APES se colocou à disposição para eventuais dúvidas sobre sobre 
contatos suspeitos. 

05/08 - APES realizou live de comemoração pelos seus 43 anos: Em Julho, a APES 
celebrou 43 anos de existência. Para comemorar, a Seção Sindical realizou uma live 
que contou com um bate papo entre seu Presidente, Augusto Cerqueira, a Presidenta 
do ANDES-SN, Rivânia Moura e Mario Mariano, representante da Regional Leste do 
ANDES-SN. Logo após, foi realizado um show com o Professor Luís Cláudio 
Ribeiro, o Cacáudio, com MPB, violão e piano. 

 

APROFURG  

Informes prestados por: Marcia Borges Umpierre  

 Assembleia Geral: 12/08/2021  
 Atividades previstas ou em construção para a Greve Nacional dos Servidores 

e das Servidoras Público(a)s: Montagem de uma estrutura com tendas no 
Largo Dr. Pio em conjunto com demais sindicatos e a Frente Brasil Popular, 
para distribuição de Materiais contra a PEC 32.  

 Atividades previstas para a semana de lutas contra a intervenção nas IFES (de 
16 a 20/08): Não temos atividades previstas  
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 Outros informes: Estamos organizando materiais sobre o Reuni Digital, bem 
como pressionando a reitoria para o posicionamento contrário, assim como 
fizeram com relação ao Future-se. Estamos em conjunto com a APTAFURG, 
DCE e APG atuando nas atividades e depois de muitas reuniões com a reitoria 
estamos organizando um seminário integrado na FURG para avaliação do 
ensino remoto, e estamos trabalhando na construção da politica de 
enfrentamento ao assedio na FURG.  

 

APRUMA  

Informes prestados por: Diana Costa Diniz  

 Assembleia Geral: ocorrerá na próxima semana com a data a ser definida na 
reunião de diretoria do dia 10/08.  

 Atividades previstas ou em construção para a Greve Nacional dos Servidores 
e das Servidoras Público(a)s:  
- "Realização de uma ""live"" unificada no dia 04 de agosto pelo Sintrajufe, 
Apruma, Sinasefe Maracanã, Sinasefe Monte Castelo, Sinduema e 
Sindeducação sobre reforma administrativa (PEC32); 
- Participação da entidade nas reuniões nos departamentos e colegiados para 
tratar da PEC 32. 

 Atividades previstas para a semana de lutas contra a intervenção nas IFES (de 
16 a 20/08): A ser definida na reunião de diretoria do dia 10/08. 

 Outros informes: 
- Realização de assembleia extraordinária no dia 22/07/2021, para tratar da pauta: 
Proposta da reitoria de alterar o Estatuto da UFMA; Vacância do cargo de reitor em 
função de aposentadoria; Atualização de contribuição financeira dos sindicalizados; 
Ato 24J - Fora Bolsonaro; PEC 32 – Reforma Administrativa. 

 

ASPUV – SSind  

Informes prestados por: Edilton Barcelos  

 Assembleia Geral: Não agendada  
 Atividades previstas ou em construção para a Greve Nacional dos Servidores 

e das Servidoras Público(a)s: Fórum de discussão sobre a PEC 32 e os demais 
desmantelos do serviço público em geral.  

 Atividades previstas para a semana de lutas contra a intervenção nas IFES (de 
16 a 20/08): Sendo definida com outras entidades representativas dos 
servidores públicos locais.  
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SESUNILA  

Informes prestados por: Cristiane Checchia  

 Assembleia Geral – 12/08  
 Atividades previstas ou em construção para a Greve Nacional dos Servidores 

e das Servidoras Público(a)s: Paralização (aguardando a deliberação da AG), 
debates, participação em evento de rua (organizado com outras entidades 
locais, junto à Unidade Sindical e Popular de Foz do Iguaçu) alertando para as 
perdas implicadas a toda a população com a Reforma Administrativa.  

 Atividades previstas para a semana de lutas contra a intervenção nas IFES (de 
16 a 20/08): Paralização (aguardando a deliberação da AG), debates, 
participação em evento de rua (organizado com outras entidades locais, junto 
à Unidade Sindical e Popular de Foz do Iguaçu) alertando para as perdas que a 
PEC 32 implicaria a toda a população e não apenas aos servidores públicos. 

 Outros informes:  

 Consideramos seríssimo o processo de intimidação e assédio que estamos 
assistindo no cotidiano de nossas instituições a partir da portaria da Secom 
(da presidência) que proíbe a menção a qualquer crítica em relação ao 
governo em ambientes institucionais (porque isso infringiria o decoro e a 
ética do servidor, podendo dar abertura a PADs).  

 Temos notícia que o governo está exigindo acesso a comunicações 
internas, para vigilância. 

Também nos parece muito séria a exigência para que entreguemos todos os nossos 
dados na Plataforma SouGov, cujos problemas em relação à transferência de dados 
estão já evidentes). 

 

SINDCEFET-MG  

Informes prestados por: Adelson Fernandes Moreira  

 Assembleia Geral – 12/08/21 
 Atividades previstas ou em construção para a Greve Nacional dos Servidores 

e das Servidoras Público(a)s: Uma vez aprovada a paralisação nacional, 
chamadas de mobilização da categoria e participação na manifestação prevista 
para as 17h do dia 18/08, com concentração na Praça Afonso Arinos, em BH, 
seguida de passeata. Outras ações dependerão de encaminhamentos 
deliberados em Assembleia.  
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Atividades previstas para a semana de lutas contra a intervenção nas IFES (de 16 a 
20/08): Não há atividades previstas. 

 

SINDIUFSB  

Informes prestados por: Rosângela Pereira de Tugny  

 Assembleia Geral – 13/08/21  
 Atividades previstas ou em construção para a Greve Nacional dos Servidores 

e das Servidoras Público(a)s: Convidaremos os docentes a participarem das 
atividades programadas pelo ANDES-Nacional. Ainda estamos conversando 
com as frentes locais para pensar em atos regionais. 

 Atividades previstas para a semana de lutas contra a intervenção nas IFES (de 
16 a 20/08): Não temos programação.  

 

SINDUEPA  

Informes prestados por: Sueli Pinheiro da Silva  

 Assembleia Geral – A definir, com previsão para 17/08.  
 Atividades previstas ou em construção para a Greve Nacional dos Servidores 

e das Servidoras Público(a)s: A definir em assembleia  
 Atividades previstas para a semana de lutas contra a intervenção nas IFES (de 

16 a 20/08): A definir "Panfletagem, dia 10; ato da juventude, dia 11."  
 Outros informes:  

 Haverá eleição para a nova diretoria do Sinduepa, a ocorrer dia 24/08/21. 
Portanto, estamos em final de mandato. 

 

SINDUFAPE   

Informes prestados por: Lucas da Silva Castro  

 Assembleia Geral – Estamos em um período de férias docentes, mas, a 
assembleia geral da SINDUFAPE foi convocada para o dia 12 onde vamos 
pautar o conteúdo da circular 283/2021.  

 Atividades previstas ou em construção para a Greve Nacional dos Servidores 
e das Servidoras Público(a)s: Serão pautadas na assembleia geral a ser 
realizada no dia 12/08/2021.  

Atividades previstas para a semana de lutas contra a intervenção nas IFES (de 16 a 
20/08): Estivemos presentes nas lutas da categoria em Garanhuns e, estamos tentando 
organizar uma frente ampla de luta em defesa da democracia, da vacina e pão para 
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todos, e na defesa da Educação pública de qualidade. Esperamos avançar na agenda 
das lutas na assembleia geral convocada para o próximo dia 12. 

 

SINDUNIFESSPA  

Informes prestados por: Cinthya Marques do Nascimento  

 Assembleia Geral – 10 de agosto de 2021  
 Atividades previstas ou em construção para a Greve Nacional dos Servidores 

e das Servidoras Público(a)s: Mobilização em Marabá  
Atividades previstas para a semana de lutas contra a intervenção nas IFES (de 16 a 
20/08): Mobilizações e distribuição de kits de proteção para a população. 

 

SINDUTFPR  

Informes prestados por: Katya Picanço  

 Assembleia Geral – 13 de agosto  
 Atividades previstas ou em construção para a Greve Nacional dos Servidores 

e das Servidoras Público(a)s: divulgação da greve e do significado da PEC 32 
preparando a assembleia e a greve do dia 18  

 Atividades previstas para a semana de lutas contra a intervenção nas IFES (de 
16 a 20/08): participar de atos onde ocorrer (somos 13 campus) e das 
atividades virtuais que ocorram nacionalmente. 

 Outros informes: a seção faz trinta anos esse ano; estamos organizando a 
resistência ao ensino hibrido. 
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ANEXO 4 

Relatório da apreciação dos itens e TR que foram remetidos do Tema III do 12º 
Conad Extraordinário para deliberação na Reunião Conjunta dos Setores 

 

TR 16 – Plano de Lutas 

 

No âmbito das IFES, IEES e IMES (continuação: Inclusão de novos itens) 

17. Pautar no GT Carreira a realização de estudo sobre as perdas salariais dos docentes 
das universidades federais, estaduais e municipais, CEFET e institutos federais, do 
período de 2015 aos dias atuais. 

18. Denunciar à comunidade universitária, por meio de material publicitário e da 
realização de debates, o caráter deletério do projeto PROMOVER/ANDIFES que 
reforça o Ensino Remoto nas IES públicas federais. 

19. Lutar contra o Decreto nº 10.502/2020 que apresenta mudanças com o retorno às 
escolas e classes especiais como modelo segregador para pessoas com deficiência como 
retrocesso aos direitos das pessoas com deficiência.  

20. Lutar contra qualquer processo de contratação da Ebserh para comandar as gestões 
da rede de hospitais universitários da UFRJ.   

17. Que o ANDES participe do 13J como dia nacional de luta em defesa dos povos 
originários, contra as privatizações e Fora Bolsonaro e acrescente os eixos como o 
enfrentamento à contrarreforma Administrativa e em defesa da educação pública, da 
ciência e da vida e do 24J pelo Fora Bolsonaro.  (SUPERADO) 

 

TR 17 – A BNCC e a Reforma do Ensino Médio no Contexto da Política 
Educacional Brasileira no Governo Bolsonaro 

21. Intensificar a luta contra a implementação da Reforma do Ensino Médio, da BNCC 
e da BNC-Formação, tomando como referência os princípios apresentados no Caderno 
2 do ANDES-SN para a Educação Técnica e Tecnológica, mobilizando esforços pela 
revogação da Resolução CNE 01/2021 e da Portaria MEC 983/2020. 

22. Que o ANDES-SN, via Direção Nacional e Seções Sindicais, aprofunde as 
discussões sobre a implementação da Resolução CNE/CP Resolução 02/2019 - Define 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a 
Educação Básica e institui a Base Nacional. 
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2.1. Promover por meio do GTPE o amplo debate da BNC-Formação. (SUPRIMIDO) 

1.1 Promover debates sobre a BNCC, apontando o tipo de formação proposto baseado 
em competências e habilidades; (SUPRIMIDO) 

1.2 Realizar ações que oportunizem a análise crítica da BNCC Formação, apontando as 
implicações de uma relação linear entre essas Bases; (SUPRIMIDO) 

1.3 Lutar pela implementação das decisões aprovadas no 39 e 40º Congresso sobre a 
contrarreforma do Ensino Médio; e (SUPRIMIDO) 

1.4 Recuperar e lutar pela implementação das decisões aprovadas no 35º Congresso do 
ANDES sobre a BNCC. (SUPRIMIDO) 

 

TR 18 – Escola é Lugar de Educar, Não é Lugar de Militar! 

1. O GTPE nacional realize no ano de 2021 o V Seminário Estado e Educação; 
(SUPRIMIDO)  

2. A temática sobre “a militarização das escolas públicas” seja pautada e amplamente 
debatida no V Seminário Estado e Educação; (SUPRIMIDO) 

3. Os encaminhamentos do V Seminário Estado e Educação pautem as discussões no 
âmbito do GTPE e as ações do Andes/SS naquilo que se refere às políticas educacionais 
em nosso país. (SUPRIMIDO) 

 

TR 19 – A Educação Domiciliar é Inconstitucional e Compromete o Acesso de 
Crianças e Adolescentes à Educação a uma Escola Plural e Republicana 

* 

23. Que o ANDES SN envide esforços para realização de um conjunto de ações 
políticas visando barrar o PL 3261/2015.  

24. Que o ANDES SN mobiliza suas/seus sindicalizadas/os para fazer pressão junto aos 
parlamentares visando barrar o PL 3261/2015. 

25. A temática sobre “a educação domiciliar” seja pautada e amplamente debatida em 
diferentes espaços e ocasiões em que o ANDES tiver assento. 

 

TR 20 – Mobilizar a Categoria Docente nas Universidades Públicas, nos Institutos 
Federais e nos Cefet Pelo Fora Bolsonaro e Mourão, nas Ruas! 
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26. Que as seções sindicais envidem esforços na mobilização da categoria, por meio de 
assembleias, plenárias, assembleias comunitárias e lives, que potencializem o debate 
sobre a real situação das instituições de ensino e suas perspectivas  

27. Que as seções sindicais envidem esforços nas construções unitárias nos estados e 
municípios de atos de rua pelo Fora Bolsonaro e Mourão, vacina para todos e auxílio 
emergencial  

3. Que as seções sindicais, em articulação com as entidades representativas dos demais 
segmentos da comunidade acadêmica, busquem as administrações para explicitar a real 
situação financeira e os impactos dos cortes, com a realização de plenárias nos meses de 
julho e agosto de 2021 (SUPRIMIDO) 

4. Que o ANDES-SN, via direção nacional e seções sindicais, aprofunde a luta contra o 
PL 5595/2020 que define a educação como serviço essencial (SUPRIMIDO) 

5. Que o ANDES-SN, junto ao FONASEFE, impulsione a luta contra a PEC 32/2020 da 
contrarreforma administrativa (SUPRIMIDO) 

6. Que o ANDES-SN, junto ao FONASEFE, impulsione a construção do Encontro do/as 
Servidore/as Público/as e de uma agenda unitária de lutas (SUPRIMIDO) 

7. Que o ANDES-SN busque construir, junto com as demais entidades da educação 
nacional mais um dia nacional de luta contra as intervenções nas universidades públicas, 
no segundo semestre de 2021 (SUPRIMIDO) 

28. Que o ANDES-SN, via sua Assessoria Jurídica Nacional, convoque reunião para 
tratar junto com as seções sindicais e suas assessorias jurídicas, caminhos jurídicos e 
políticos para a suspensão do congelamento das promoções e progressões da categoria 
nos estados e municípios  

9. Que as seções sindicais envidem esforços na construção de levantamentos e pesquisas 
sobre as condições sanitárias das Universidades, Institutos Federais e CEFET. 
(SUPRIMIDO) 

 

TR 21 – Barrar a PEC 32 (“Reforma” Administrativa) é a Tarefa da Hora 

1. Que o ANDES-SN deve colocar toda sua força e de suas seções sindicais na luta 
contra a PEC 32 (Reforma Administrativa), construindo a mais ampla unidade dos 
servidores das três esferas (com fóruns e comitês de luta unitários) e , organizando 
diferentes atividades de mobilização dos trabalhadores/as dos serviços públicos e da 
população (atos, passeatas, debates, audiências públicas, paralizações) e de pressão 
sobre ao parlamentares do Congresso Nacional, visando derrotar a política de destruição 
dos serviços públicos representados por essa contra reforma. Particular atenção deve ser 
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dada à tramitação da PEC 32 na Câmara dos Deputados, onde se encontra neste 
momento, onde é mais permeável à pressão popular e onde a pressão pode surtir efeitos 
mais efetivos. (SUPRIMIDO) 

 

TR 22 – Recompor o Orçamento das IFES e Revogar a EC 95 

1. O ANDES-SN reforçará a luta unitária pela recomposição imediata dos orçamentos 
das IFES para 2021, combatendo os cortes e contingenciamentos efetivados pelo 
governo Bolsonaro e seu ministro Paulo Guedes, para permitir que essas universidades 
possam terminar o ano de 2021 com seu funcionamento normalizado. Ao mesmo tempo 
irá desenvolver intensa campanha contra os efeitos da EC 95 (Teto de Gastos) nos 
orçamentos das IFESs, lutando pela recomposição e adequação desses orçamentos às 
necessidades dessas universidades, bem como pela revogação dessa emenda 
constitucional. (SUPRESSÃO) 

 

TR 24 – Colocar na Rua a Luta pela Recomposição Salarial dos Docentes 

1. O ANDES-SN reforçará a luta pela recomposição salarial dos docentes das IFES, em 
conjunto com as demais carreiras dos servidores federais, assim como estimulará as 
seções sindicais das IEES/IMES a construir a unidade dos servidores estaduais e 
municipais, necessárias para arrancar a recomposição salarial dos docentes nos Estados 
e Municípios, todos corroídos pela inflação que está disparando no governo Bolsonaro e 
que em 2021 pode chegar a mais de 8%. (SUPERADO) 

29. Reforçar/continuar a campanha salarial unificada do(a)s SPF em 2021, articulada no 
espaço do FONASEFE, buscando a recomposição salarial para as diferentes carreiras 
dos servidores.  

31. O ANDES SN continuará estimulando a luta pela recomposição salarial dos 
docentes das IEES/IMES, em conjunto com as demais carreiras do (a) s servidore(a) s a 
construir a unidade dos servidores estaduais e municipais, necessárias para arrancar a 
recomposição salarial dos docentes nos Estados e Municípios. 

30.1 No âmbito das IEES, envidar esforços na luta contra a retirada de direitos e 
congelamentos salariais de Regime de recuperação Fiscal nos Estados. 

 

 


