
Informes Nacionais 
 
01/12 Empossada nova diretoria do ANDES-SN 
O ANDES-SN realizou na tarde de terça-feira, 1º de dezembro, o 10º Conad Extraordinário. 
O encontro foi transmitido virtualmente para todo o Brasil, desde a sede do sindicato, em 
Brasília, e foi marcado pela posse da nova diretoria eleita no início do mês de novembro e 
que permanecerá à frente da instituição no biênio 2020-2022. 
 
02/12 Confira publicações lançadas no 10º CONAD Extraordinário 

O ANDES-SN lançou duas publicações digitais no 10º CONAD Extraordinário, realizado no            

dia 1º de dezembro de 2020: o livro Universidade, Ciência e Classe numa era de crises e a                  

Cartilha da Comissão da Verdade do ANDES-SN – Relatório Final da pesquisa: A Ditadura              

Empresarial – Militar nas Universidades Públicas Brasileiras.  

 

02/12  Portaria 1030 do MEC 

MEC publica portaria determinando retorno das atividades presenciais. Leia matéria da APES  

No mesmo dia, Ministro anuncia recuo, mas a revogação ainda não foi publicada. 

 

08/12 Reunião do ANDES-SN com reitores e reitoras eleitos e não empossados 

No dia 8 de dezembro o ANDES-SN participará de uma plenária nacional com reitores e               

reitoras eleitos não empossados, na qual reforçará a necessidade de o presidente Jair             

Bolsonaro reconhecer os eleitos. 

 

10/12 Dia Nacional Contra a Reforma Administrativa 

Dia 10 de dezembro será o Dia Nacional Contra a Reforma Administrativa, dia nacional de               

mobilização contra a reforma administrativa e pelo auxílio emergencial de 600 reais, com             

atos, paralisações e manifestações nos estados e uma atividade performática em Brasília em             

defesa do serviço público e dos trabalhadores informais e de baixa renda, afetados pela              

pandemia do novo coronavírus.  

 

Informes Locais 

26/11 Eleições na APES se realizam no final de Fevereiro 

Professores e Professoras da UFJF e do IF Sudeste MG se reuniram em assembleia virtual,               

dia 25 de novembro e aprovaram a realização de eleições telepresenciais para a nova diretoria               
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da APES, marcadas para o final de fevereiro de 2021, com posse da nova diretoria em março.                 

Além disso, foi marcada uma nova assembleia, para o dia 04/12, tendo como pauta o               

Regimento Eleitoral e a Junta Eleitoral e Apuradora.  

 

26/11 APES envia carta para o ANDES-SN 

Seguindo deliberação da assembleia de 25 de novembro, a APES enviou, ao ANDES-SN,             

carta com sugestões de estratégias de combate à portaria 983. A medida do governo pretende,               

entre outras coisas, aumentar a carga horária de ensino na carreira de EBTT, inviabilizando a               

pesquisa e extensão nas Instituições. 

27/11 APES envia carta para candidatos/as à reitoria e direção do IF Sudeste MG 

Conforme deliberado em assembleia docente realizada no dia 25 de novembro, a APES             

enviou uma Carta aos/às candidatos/as ao cargo de reitor/a e diretor/a do IF Sudeste MG.               

Leia a Carta aqui. 

 

27/11 Reunião do Consu 

Confira deliberações 

 

01/12 APES publica análise jurídica sobre Portaria do MEC sobre carreira EBTT 

A APES publicou dia 1º de dezembro, um Parecer produzido por nossa assessoria jurídica              

sobre a Portaria 983 do MEC. No Parecer, a Assessoria Jurídica da APES aponta que a                

Portaria contém imprecisões técnicas, desrespeita a autonomia das Instituições de Educação           

Profissional e Tecnológica garantida constitucionalmente, fere o princípio da         

indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão e desrespeita o princípio de isonomia entre             

docentes EBTT e do magistério superior ao instituir o controle eletrônico de frequência. 

 

01/12 APES envia InformAPES Especial Ensino Remoto 

A APES enviou, dia primeiro de dezembro, InformAPES com caracterização do Ensino            

Remoto Emergencial no contexto da pandemia e dos ataques à educação, Além de informar              

sobre ações e posicionamentos da entidade no sentido de construir a luta por uma educação               

de qualidade e condições adequadas de trabalho e de ensino-aprendizagem neste novo            

contexto. Nele também são apresentados o posicionamentos do Sindicato no contexto do            

ERE. 
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01/12 APES envia carta para conselheiros e conselheiras do Consu da UFJF e do IF               

Sudeste MG 

A carta encaminha para os membros do Conselho Superior de ambas as instituições o              

documento produzido pela APES sobre o ERE e a Portaria 983, que foi enviado para a                

categoria por email no mesmo dia e publicado nas redes sociais (citado acima) 

. 

02/12  MEC determina retorno presencial das federais em janeiro 

O MEC publicou, na manhã do dia 02 de dezembro, a portaria 1030, nela determina o retorno                 

das atividades letivas presenciais das instituições federais de ensino a partir do dia 4 de               

janeiro de 2021, afirmando que serão utilizados de forma somente complementar os recursos             

digitais, tecnologias de informação e de comunicação. Para a presidente da APES, Marina             

Barbosa, “a portaria revela, mais uma vez, a postura do governo federal e seus ministérios, de                

desrespeito à vida e de desrespeito à construção de um ensino que possa corresponder              

excepcionalmente a este momento, mas garantindo a vida de cada pessoa envolvida neste             

processo de ensino-aprendizagem”. 

 

03/12 Reunião Virtual do Conselho de Representantes 

Pauta:1. Informes; 2. Aprovação do Regimento Eleitoral para eleições telepresenciais; 3.           

Composição da Junta Eleitoral e Apuradora; 4. Outros assuntos. 

07/12 Audiência agendada com Reitor da UFJF 

Pauta: Ensino Remoto: 

1. Implementação; 2. Implicações para o trabalho docente; 3. Condições de saúde dos             

docentes. 

 

08/12 Audiência agendada com Reitor do IF Sudeste MG 

Pauta: Ensino Remoto. 

 

08/12 Direção da Apes e Assessoria Jurídica irão se reunir com docentes do Colégio de               

Aplicação João XXIII 
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