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desafios e estratégias da luta docente 

CONJUNTURA

Diretoria da APES biênio 2020/2021: Augusto Cerqueira (Presidente), Miguel de Faria (Vice-Presidente), 
Zuleyce Pacheco (Secretária-Geral), Thales Soares (1º Secretário), Nayara Medrado (2ª Secretária), Leo-
nardo Andrada (1º  Tesoureiro);  Luciene Guedes (2ª Tesoureira). 

Em março deste ano, a nova diretoria da 
APES tomou posse frente a uma conjuntu-
ra bastante difícil e a imensos desafios.  A 
eleição ocorreu no formato telepresencial 
e a posse foi realizada em mais uma assem-
bleia virtual, nos dando mais uma amostra 
da excepcionalidade do momento.  

Hoje, professores e professoras da UFJF 
e do IF Sudeste MG já completaram mais 
de um ano de trabalho remoto, muitos em 
condições de trabalho inadequadas, convi-
vendo diariamente com a morte de milha-
res de brasileiros, sofrendo com ataques 
e o cerceamento da liberdade de ensinar 
e com o avanço do projeto desse governo 
miliciano-militar sobre a educação públi-
ca. 

Adoecemos em decorrência do que nos 
assola “a preeminência do risco de morte”, 
convivemos atualmente com a triste reali-
dade de meio milhão de vidas ceifadas no 
país pela ação deliberada de diferentes go-
vernos durante a pandemia, com protago-
nismo para o governo Bolsonaro. O cenário 
atual das instituições públicas de ensino e 
pesquisa é de asfixia financeira, precariza-
ção do trabalho, avanço de iniciativas pri-
vatistas e intervenções. Esses elementos 
articulados apontam para a necessidade 

de lutarmos para que acelere a vacinação 
contra Covid-19, que o retorno às aulas 
presenciais só se dê com segurança sanitá-
ria e que haja orçamento satisfatório para 
a manutenção da qualidade do ensino e 
pesquisa em nossas instituições, resguar-
dando nossa missão e compromisso social.

Para a classe trabalhadora como um 
todo, a situação é ainda mais dramática, 
sendo marcada pelo desemprego, pela 
fome, miséria e morte, enquanto as gran-
des fortunas aumentam.  O enfrentamento 
a essa conjuntura tão adversa passa pelas 
nossas organizações de classe. Somente 
através da mobilização é possível alterar a 
atual correlação de forças em favor da clas-
se trabalhadora. 

Portanto, a APES e o ANDES cumprem 
importante papel nesse momento.  Preci-
samos estar juntos dos professores e pro-
fessoras, dialogar sobre a conjuntura, de-
nunciar os ataques, defender as pautas da 
categoria, organizar a luta, mobilizar.  Ou 
seja, temos o desafio de manter a APES em 
sua trajetória histórica de luta, indepen-
dência e autonomia, e a vontade veemente 
de fazê-la cada vez mais presente na vida 
dos(as) professores(as) aposentados(as) e 
da ativa.

A atual diretoria da APES apresenta uma síntese dos compromissos e 
desafios para a direção do sindicato
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BASE

A atual diretoria identificou, en-
tre os principais desafios para o 
biênio, a necessidade de definir 
estratégias de mobilização para 
reunir docentes de diferentes 
perfis para atuar no sindicato, 
visando fortalecer as difíceis lu-
tas em defesa da categoria que o 
momento nos coloca. 

São muitos os ataques direcio-
nados à educação pública, em 
todos os níveis, bem como os 
impactos em seus trabalhadores, 
o que aumenta a demanda por 
mobilização e fortalecimento da 
categoria para impedir o apro-
fundamento da precarização e 
o desmonte das instituições de 
ensino.

APOSENTADOS

No que se refere à atuação es-
pecífica junto aos aposentados 
e aposentadas, nosso grande 
desafio tem sido buscar formas 
alternativas de aproximação em 
tempos de pandemia, através de 
reuniões virtuais, intensificação 
nos veículos de comunicação, 
estando atentos e esperançosos 
de que, assim que as condições 
sanitárias forem adequadas, 
possamos promover encontros e 
eventos presenciais. 

Seguimos juntos na luta contra 
o artigo 193 e contra as consequ-
ências da edição do Decreto nº 
10.620/21, que envolvem demo-
ra na concessão de aposentado-
rias, a perda da identidade como 
funcionário público, o surgimen-
to de confusões administrativas 
e a dificuldade nas suas solu-
ções. E continuamos em perma-
nente debate para a elaboração 
de formas cada vez mais efetivas 
de resistência.

UFJF campus Juiz de Fora

No que se refere ao campus Juiz 
de Fora da UFJF, o que se coloca 
como o grande desafio são as 
questões relativas ao trabalho 
remoto. 
Em pesquisa realizada pela 

APES sobre o Ensino Remoto 
Emergencial, pudemos identi-
ficar que grande parte dos/das 
docentes têm responsabilidades 
no cuidado de outras pessoas 
em seu ambiente familiar, e nes-
se período de pandemia precisa-
ram aumentar o número de tare-
fas em seu cotidiano. 
Foi possível identificar também 

que a maior carga de trabalho 
adicional se refere às novas de-
mandas de trabalho remoto 
(95,6%) e trabalho doméstico 
(91,1%), de acordo com as res-
postas ao questionário. Ainda 
que a maioria tenha acesso à 
internet por wi-fi, via cabo ou fi-
bra ótica na própria residência, 
há docentes que só têm acesso 

por dados móveis ou em locais 
públicos de difícil acesso. Iden-
tificamos ainda um contingente 
que considera seu equipamento 
inadequado ao trabalho remoto, 
ou que precisa dividir o equipa-
mento com outra pessoa, e um 
número considerável respondeu 
não dispor de local de trabalho 
propício para a realização das 
tarefas remotas em sua moradia. 
Merece destaque a dificuldade 

relacionada a muitos docentes 
não terem experiência prévia 
com o ensino remoto, o que re-
sulta em dificuldades para ope-
rar plataformas de ensino, soft-
wares e aplicativos de forma sa-
tisfatória. 
A pandemia é fonte de proble-

mas emocionais e compromete 
a saúde mental de docentes, que 
percebem seu reflexo no traba-
lho se manifestando com a perda 
de concentração e de disposição, 
excesso de auto cobrança e sen-
timento de frustração, resultan-
do em dificuldade para realizar o 
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trabalho esperado.
Nossa proposta é agir em defe-

sa da vida, lutar por condições 
de trabalho e buscar mobilizar 
a base em defesa da UFJF, ga-
rantindo que essa instituição 
pública continue cumprindo seu 
papel social realizando ensino, 
pesquisa e extensão com quali-
dade e socialmente referenciada.

UFJF campus Governador 
Valadares

Em relação ao campus avança-
do da UFJF em Governador Va-
ladares, a atual direção vê com 
grande preocupação a situação 
de precariedade vivenciada pela 
comunidade universitária, que 
sofre com a falta de estrutura 
própria e adequada para reali-
zação das atividades de ensino e 
pesquisa.  Com aulas sendo rea-
lizadas em prédios alugados de 
faculdades privadas, docentes 
relatam em assembleia a difi-
culdade de locomoção e a insa-
lubridade de tais ambientes de 
trabalho. Neste sentido, a luta 
por melhores condições de tra-
balho em Governador Valadares 
requer uma comunicação mais 
transparente e dialógica entre o 

campus sede e o campus avança-
do e a ampliação da participação 
de docentes de GV no sindicato 
são desafios e compromissos da 
atual diretoria, que conta na sua 
composição com a presença  da 
professora Nayara Medrado, que 
leciona no campus GV. 
A questão da emancipação do 

campus avançado de Governa-
dor Valadares também está na 
agenda de preocupação, deba-
te e encaminhamento de ações 
da presente direção da APES, 
tendo em vista a retomada das 
movimentações neste sentido, 
protagonizadas por deputados e 
vereadores ligados à cidade, sem 
a participação da comunidade 
universitária e local. 
Em reunião do Conselho Ges-

tor realizada no dia 8 de junho, 
foi instituída a Comissão que irá 
elaborar uma metodologia de 
debate com a comunidade aca-
dêmica sobre o tema, atenden-
do a uma resolução do Conelho 
Superior  da UFJF de novembro 
de 2019. Esta comissão contará 
com participação das entidades 
representativas ,com 1 titular e 1 
suplente de cada segmento. 
Entendendo que esta Comis-

são é fundamental para conferir 
transparência ao processo de 
emancipação e para garantir o 
amplo debate na instituição,  a 
atuação da APES se dará na ga-
rantia do respeito ao trabalho 
docente e ao cumprimento dos 
procedimentos democráticos.

COLÉGIO JOÃO XXIII

O Colégio de Aplicação João 
XXIII, enquanto unidade da UFJF, 
tem sido motivo de grande aten-
ção por parte da atual diretoria 
da APES, especialmente no grave 
contexto dessa pandemia. Por 
sua especificidade, o C.A. João 
XXIII é responsável pela forma-
ção de muitos estudantes, o que 
engloba a educação básica, a gra-
duação e também a pós-gradua-
ção. 
Assim como ocorre com as de-

mais unidades da UFJF, os im-
pactos dos cortes orçamentários 
já são sentidos pela comunidade 
escolar, que sofre com a redução 
nas bolsas de treinamento pro-
fissional, nas bolsas de atuação 
na Educação de Jovens e Adul-
tos (EJA), no apoio estudantil, no 
auxílio de inclusão digital entre 
outros. 
Pela especificidade dessa ins-

tituição, fica claro que a parcela 
da população mais atingida com 
essa política de exclusão prati-
cada pelo governo federal são os 
filhos da classe trabalhadora. Em 
função da necessidade de dis-
tanciamento para a contenção 
da pandemia, os e as docentes 
da instituição têm envidado es-
forços junto à UFJF desde o ano 
de 2020 para que a implemen-
tação e desenvolvimento do ERE 
ocorra com responsabilidade, ou 
seja, respeitando os princípios 
de uma educação pública, gratui-
ta, inclusiva, autônoma e demo-
crática. 
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Portanto, a luta dos docentes do 
C.A. João XXIII, nesse momento, 
conjuga diversas dimensões da 
educação pública que implicam 
na melhoraria das condições de 
acesso e permanência dos estu-
dantes na instituição, conside-
rando o grande impacto do ERE 
sobre a vida desses estudantes; 
na luta contra a precarização das 
condições de trabalho dos e das 
docentes e na manutenção do 
tripé ensino, pesquisa e exten-
são. 
Os trabalhadores e trabalhado-

ras do C.A. João XXIII sempre ti-
veram presença marcante na luta 
sindical e, nesse momento de 
excepcionalidade que vivemos, 
somado aos ataques que se apro-
fundam contra as universidades 
e a educação pública no país, a 
APES tem buscado atuar junto 
aos e às docentes do colégio no 
acolhimento de suas demandas 
e desafios apresentados, unin-
do forças para o enfrentamento 
dessas questões e pela garantia 
dos direitos dos trabalhadores e 
trabalhadoras da educação.     

IF SUDESTE MG

O orçamento da rede federal 
vem sofrendo reduções desde 
2017, sendo a mais expressiva 
no exercício financeiro de 2021, 
em que o previsto para o IF Su-
deste MG neste ano equivale ao 
valor recebido em 2011. O corte 
foi de 26,55%, aproximadamen-
te R$ 12,8 milhões. A redução 
mais expressiva, foi nos investi-
mentos, 32,3% do total estima-
do. Ou seja, apesar do esforço 
institucional em ampliar seu es-
copo de atuação, aumentando a 
oferta de novos cursos e vagas, o 
seu orçamento caminha na con-
tramão dessa expansão.
O enorme impacto também 

ocorreu nos valores da assistên-

cia estudantil neste ano, com-
parado ao disponibilizado no 
ano passado, pois houve uma 
redução da LOA 2020 para a de 
2021 de 14,97% (equivalente 
a R$ 1.036.852). Com isso, ha-
verá diminuição nas bolsas de 
auxílio emergencial, internet e 
aquisição de equipamentos, que 
são concedidos aos alunos neste 
momento de pandemia e de En-
sino Remoto Emergencial (ERE), 
agravando as desigualdades so-
ciais e dificultando o acesso da 
classe trabalhadora ao direito 
fundamental à educação.
Esses cortes orçamentários 

comprometem profundamente 
o funcionamento do IF Sudeste 
MG, tanto no Ensino Remoto, e 
principalmente para um eventu-
al retorno ao ensino presencial 
em formato híbrido. Debate esse 
sobre ensino híbrido que deve 
ocorrer apenas no momento em 
que houver a ampla vacinação 
da população, com o controle da 
pandemia. Até lá, o Ensino Re-
moto Emergencial, como única 
alternativa segura e sob o ponto 
de vista sanitário e provisória no 
planejamento institucional, deve 
ser aperfeiçoado, melhorando as 
condições de trabalho docente.

EBTT

Um dos maiores desafios 
para a categoria docente da 
carreira EBTT é derrubar a 
PORTARIA 983 do MEC, de 
18 DE NOVEMBRO DE 2020. 
Editada pelo MEC em novem-
bro de 2020, se implementa-
da pelos Institutos Federais, 
representará um enorme re-
trocesso para as condições 
de trabalho, para a qualidade 
da educação e para a indis-
sociabilidade do tripé Ensi-
no, Pesquisa e Extensão. Tal 
portaria, ferindo o princípio 

constitucional da autonomia das 
Instituições Federais de Ensino 
(artigo 207 da CF/88 e também 
o artigo 1º, parágrafo único, da 
Lei nº 11.892/08), retira o limite 
máximo de aulas semanais mi-
nistradas por docentes dos Ins-
titutos Federais, estabelece um 
limite mínimo de 14 horas sema-
nais em sala de aula, o que equi-
vale ao mínimo de 17 aulas de 
50 minutos, além de implantar 
registro eletrônico de frequência 
para as aulas. Além dessas me-
didas, a Portaria 983, pretende 
ampliar a Educação a Distância 
como política de ensino perma-
nente nos Institutos Federais. 
Outro retrocesso são as No-

vas Diretrizes Curriculares para 
Educação Profissional e Tecnoló-
gica (EPT) na Rede Federal, pois 
desestrutura os cursos técnicos 
integrados responsáveis pela 
formação profissional, huma-
na e integral de nossos jovens, 
considerando que a Reforma 
do Ensino Médio tem-se apre-
sentado como um impedimento 
aos pressupostos dessa forma-
ção. (PORTARIA 1097 do MEC, 
DE 31/12/2020 e RESOLUÇÃO 
CNE/CP Nº 1, DE 5 DE JANEIRO 
DE 2021).



Diante de tantos desafios, a defesa 
da educação pública de qualidade 

depende de você. Participe das ativi-
dades da APES e construa ativamen-

te o seu instrumento de luta !


