
Informes Locais: 
 
04/12 APES divulga nota sobre Plano de Saúde 
A APES conseguiu associar o reajuste do Plano de Saúde aos índices da UFJF, o que                
representará um reajuste 3 vezes menor nas mensalidades, de apenas 2,3%, a ser aplicado a               
partir de 2021 segundo decisão da Agência Nacional de Saúde (ANS).  
 
07/12 Encerrado primeiro turno da eleição para reitoria e direção do IF Sudeste MG 
 
Terminou no dia 3 de dezembro o primeiro turno do processo de escolha dos dirigentes do IF                 
Sudeste MG, mandato 2021-2025. As eleições aconteceram em dois turnos, por meio virtual,             
e elegeram Reitor/a e Diretores/as-Gerais dos campi de Barbacena, Juiz de Fora, Manhuaçu,             
Muriaé, Rio Pomba, Santos Dumont e São João Del Rei. 
 

07/12 Assembleia aprova ações de organização das eleições para Diretoria e Conselho de 
Representantes da APES 

Professores e professoras da UFJF e do IF Sudeste MG, reunidos em assembleia, dia 04 de                
dezembro, aprovaram o Regimento e o Calendário Eleitorais, além da composição da Junta             
Apuradora, como ações de organização das eleições telepresenciais que vão escolher a nova             
Diretoria e Conselho de Representantes da APES biênio 2021/2022. 
 
08/12 APES tem reunião com Administração Superior da UFJF para discutir Ensino 
Remoto Emergencial 
Seguindo decisão aprovada em assembleia, a APES solicitou reunião com a Administração            
Superior da UFJF para tratar das questões relacionadas ao Ensino Remoto Emergencial            
(ERE), suas consequências para a qualidade no ensino, para as condições de trabalho e para a                
saúde de docentes e estudantes.  
 
10/12  APES divulga resultados prévios da Pesquisa sobre ERE 
A APES disponibilizou durante os meses de Outubro, Novembro e Dezembro, um            
questionário aos docentes e às docentes da UFJF e do IF Sudeste MG, com questões que                
pudessem avaliar as condições de vida e de trabalho durante a pandemia, com questões              
relacionadas à condições de vida, trabalho docente e aos discentes e divulgou, no dia 10 de                
dezembro, alguns dos resultados obtidos até então. 
 
17/12 Encerradas eleições para reitoria e direção do IF Sudeste MG 
O professor André Diniz de Oliveira foi escolhido novo reitor do IF Sudeste MG. O segundo                
turno das eleições para escolha dos dirigentes do IF Sudeste MG, mandato 2021-2025, foi              
realizado nesta dia 15 de dezembro, e a apuração dos votos foi transmitida ao vivo pelo canal                 
da instituição no youtube, em 16 de dezembro. 
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18/12 APES se reúne com Administração Superior do IF Sudeste para discutir questões             
imediatas à respeito do ERE e da portaria 983 
Seguindo o compromisso da APES em procurar atender às demandas imediatas da base dos              
professores, representantes do sindicato no IF Sudeste MG solicitaram reunião com a            
Administração Superior no intuito de tratar das questões relacionadas ao Ensino Remoto            
Emergencial, bem como em relação à portaria 983. Representando o sindicato estiveram            
presentes e contribuíram com o debate os Conselheiros Miguel Fabiano de Faria e Graziany              
Penna Dias e o Diretor da APES Jalon de Morais Vieira. 
 
18/12 Recesso na APES 
Em virtude do recesso de fim de ano, a APES pausou suas atividades em 21 de dezembro de                  
2020 e retomou dia 4 de janeiro de 2021. 
 
12/01 Comunicado 
A APES publicou comunicado sobre o plantão na Sede, para entrega de carteirinhas             
APES/UNIMED. 
 
15/01 Prazo para inscrições de candidaturas à Diretoria e Conselho de Representantes            
da APES vai até terça-feira 
A APES divulgou o calendário de suas eleições, como também seu edital e regimento              
eleitoral. 
 
18/01 APES se reúne com administração superior da UFJF para para discutir ERE e              
PISM 
A diretoria da APES se reuniu no dia 18 de janeiro com a administração superior da UFJF,                 
para levar à Reitoria demandas de professores e professoras do Colégio de Aplicação João              
XXIII a respeito do Ensino Remoto Emergencial. Estiveram presentes no encontro a            
presidente da APES, professora Marina Barbosa, o diretor da APES professor Augusto            
Cerqueira e a Secretária Geral da UFJF, professora Bárbara Simões. 
 
19/01 APES e Sinasefe realizam Reunião Ampliada 
As representações da Apes e Sinasefe convidaram docentes do IF Sudeste MG para participar              
da reunião ampliada no dia 21 de janeiro, para debater o ERE e a portaria 983. A reunião                  
indicou a necessidade de se compor comissões para tratar do ERE e da portaria 983. 

19/01 Servidores do IF Sudeste MG promovem “I Semana Multicampi de Resistência            
Negra e Minorias” 
Aconteceu entre os dias 19 e 20 de janeiro a “I Semana Multicampi de Resistência Negra e                 
Minorias” do IF Sudeste MG promovido por servidores de diversos campi do IF Sudeste MG.               
O evento foi transmitido pelo canal do youtube da instituição. 
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20/01 Enfermeira do HU é a primeira pessoa vacinada contra a Covid-19 em Juiz de               
Fora 
A primeira pessoa vacinada em Juiz de Fora foi a técnica de enfermagem do Hospital               
Universitário da UFJF Denise Rocha de Freitas. Ela recebeu a primeira dose da vacina contra               
a Covid-19 na manhã de hoje, 20 de janeiro, no HU. Servidora do Hospital há 12 anos,                 
Denise trabalha diretamente com pacientes contaminados pelo coronavírus. 
 
20/01 Saiba quem são os candidatos ao Conselho de Representantes e Diretoria da             
APES 
A comissão eleitoral homologou a candidatura de 26 professores e professoras para o             
Conselho de Representantes e uma chapa para a diretoria da APES, que divulgou o              
comunicado da comissão eleitoral. 
 
21/01 APES faz matéria especial sobre vacinação em Juiz de Fora 
A APES conversou com Augusto Cerqueira, diretor do sindicato, Helder Antônio da Silva,             
Professor do Instituto Federal de Educação – Campus Barbacena, membro do Comitê de             
Acompanhamento e Avaliação da COVID-19 do IF Sudeste MG e com Rodrigo Daniel de              
Souza, Infectologista do HU-UFJF, Chefe do Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do              
Paciente.  
 
22/01 Dia 24 de janeiro Dia Nacional dos Aposentados e Aposentadas 
Marcando o dia 24 de janeiro como o dia Nacional das Aposentadas e dos Aposentados, a                
APES conversou com dois docentes atuantes dentro da APES. A professora Ana Maria             
Arreguy Mourão, aposentada da Faculdade de Serviço Social da UFJF e 1ª Secretária da atual               
diretoria do sindicato, e Custódio Gouveia Lopes da Motta, aposentado da Faculdade de             
Engenharia da UFJF e integrante do conselho da APES. 
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