Informes Nacionais Assembleia Docente da APES de 23 de julho de 2020
18/03 ANDES disponibiliza canais para atendimento remoto
O ANDES-SN suspendeu ontem, 18 de março, o atendimento na sede nacional em
Brasília. A suspensão se deve a situação imposta ao país pela pandemia do novo
coronavírus (COVID-19) e as diversas orientações da Organização Mundial da
Saúde – OMS, do Ministério da Saúde – MS e de demais autoridades sanitárias.
Segundo Circular do Sindicato, todo o esforço será feito para que o ANDES se
mantenha ativo e atendendo plenamente a todas as demandas, claro, dentro das
situações impostas por essa pandemia.
A partir do dia 19 de março, até prazo a ser informado posteriormente, a Sede irá
funcionar remotamente conforme o que segue:
Secretaria:
E-mail: secretaria@andes.org.br
Horário de funcionamento: Das 8h às 18h30
24/03 Nota Técnica da Assessoria Jurídica do ANDES-SN sobre as Medidas
do Governo Relativas ao uso de EaD
O ANDES-SN divulgou nesta terça-feira, 24, Nota Técnica da Assessoria Jurídica
Nacional – AJN, em decorrência das medidas adotadas pelo governo em meio a
pandemia do novo coronavírus, analisando a Portaria nº. 343, de 17 de março de
2020, que trata sobre a possibilidade de adoção do ensino a distância em
substituição do modelo presencial.
Confira a análise clicando aqui

25/03 Comissão Eleitoral suspende processo de escolha da nova Diretoria
do ANDES-SN
A Comissão Eleitoral Central (CEC) do ANDES-SN deliberou pela suspensão do
processo eleitoral de escolha da Diretoria Sindicato Nacional para o biênio
2020-2022. A decisão foi tomada em reunião extraordinária da comissão feita
por videoconferência nesta terça-feira, 24 de março. A reunião contou com a
presença da Assessoria Jurídica Nacional, e foi motivada pela gravidade da
situação de saúde pública causada pela pandemia do novo coronavírus em nosso
país.
26/03 PRIORIDADE É SALVAR VIDAS: leia nota do ANDES, FASUBRA E
SINASEF
ANDES-SN, FASUBRA e SINASEFE publicaram na quarta-feira, 25 de março, a
nota A PRIORIDADE É SALVAR VIDAS, construída no âmbito do Comando
Nacional Unificado de Mobilização e Greve.
Na nota, as entidades denunciam a falta de política pública emergencial para as
periferias brasileiras no enfrentamento da pandemia do coronavírus. Denunciam
também os diversos anúncios do governo visando apenas salvar o empresariado.
O governo anunciou, nos últimos dias, uma série de medidas que beneficiam
instituições financeiras, companhias aéreas, operadoras de saúde privadas e
empresas em geral. Enquanto isso, faz cortes no Bolsa Família, edita MPV
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927/2020 contra trabalhadores e trabalhadoras e antecipa a PEC 186/2019, com
a redução de remuneração de servidores públicos.
As entidades defendem, portanto, a suspensão do pagamento da dívida pública, a
revogação da EC 95/2016 (Teto dos Gastos), a taxação das grandes fortunas e a
tributação de lucros e dividendos. Como medidas de prioridade à vida, as
entidades também defendem programas de transferência de renda para os mais
pobres, trabalhadores formais ou informais, pessoas em situação de rua e
crianças que não estão recebendo mais a merenda escolar. E também o controle
de preços de bens essenciais à vida.
Leia a nota na íntegra aqui
27/03 ANDES – SN divulga nota técnica sobre PL de redução salarial para
servidores
O ANDES – SN encaminhou no dia 26 de março, quinta-feira, nota técnica da
Assessoria Jurídica Nacional – AJN a respeito do Projeto de Lei do Deputado
Federal Carlos Sampaio (PSDB/SP), ainda sem número, que dispõe sobre
redução de remuneração dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos
da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos
Poderes da União, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes
políticos no âmbito federal.
A nota conclui que “não há qualquer permissão constitucional ou situação
excepcional que permita a promoção da redução das remunerações ou subsídios
dos servidores, ainda que a situação de fato vivida pelo estado de calamidade
pública seja preocupante para os gestores públicos.”
Confira a nota na íntegra aqui.
02/04 ANDES-SN divulga análise para SSinds em processo eleitoral
O ANDES-SN acaba de divulgar nota de sua Assessoria Jurídica, contendo
recomendações para as Seções Sindicais que estão em vias de iniciar processos
eleitorais. O objetivo é resguardar a representação sindical apesar das
dificuldades impostas pela crise do Coronavírus.
Clique aqui para ler a análise
17/04 APES participa da Reuniões dos Setores do ANDES
Acompanhe o relatório da reunião Conjunta dos Setores das IFES e das
IEES/IMES, realizada online, no dia 17 de abril.
Clique aqui para baixar
20/04 ANDES-SN divulga nota em que defende um basta ao atual Governo
Federal
Ontem, em alusão ao “Dia do Exército”, diversos atos e carreatas pelo país
pediram intervenção militar, com edição de um novo AI-5, fechamento do
Congresso Nacional e do STF. Dentre eles, um ato em frente ao quartel general do
exército, em Brasília, contou com a participação de Bolsonaro, que incentivou
seus seguidores e causou grande aglomeração. Pelo seu conteúdo político e por
expor a saúde da população a riscos, tais fatos configuram-se um ataque frontal
às liberdades democráticas e crime de responsabilidade do Presidente da
República.
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O governo Bolsonaro busca construir uma narrativa para impor sua agenda
autoritária, reacionária e inimiga da classe trabalhadora. Um governo a serviço
das armas e dos bancos! O Brasil, dessa forma, passa por um dos momentos de
maior instabilidade política na sua história, o que exige dos partidos políticos,
movimentos sociais, entidades civis, sindicatos e centrais sindicais uma resposta
dura contra mais um ataque proferido por um presidente que deveria, ainda
mais nesse momento, pautar uma agenda de combate à pandemia e em defesa da
vida da população trabalhadora.
A diretoria do ANDES-SN conclama o campo democrático a construir uma
unidade de ação necessária em defesa da vida humana, das liberdades
democráticas e para dar um Basta Bolsonaro/Mourão!
27/04 Acompanhe o Relatório da última reunião do FONASEFE
O Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais -FONASEFE,
divulgou, nesta segunda feira, relatório da sua última reunião, realizada de forma
virtual em de abril. Clique aqui para baixar
04/05 ANDES convoca categoria a pressionar deputados contra PLP 39
ANDES-SN convoca categoria a pressionar deputados federais contra a
aprovação dos artigos 7º e 8º do PLP 39, que poderá ser votado nesta segunda,
dia 4.
O Projeto de Lei Complementar n° 149, de 2019, que, entre outros elementos,
estabelece auxílio financeiro da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios para mitigar os efeitos da pandemia da Covid-19, de relatoria do
Senador Davi Alcolumbre, foi aprovado no Senado neste sábado dia 02 de maio.
O PLC 149/2019 trouxe, no seu bojo, medidas extremamente prejudiciais aos
serviços e servidore(a)s público(a)s, uma vez que proíbe, até 31 de dezembro de
2021, a concessão de reajustes salariais e readequações de remuneração para
servidore(a)s, bem como a realização de concursos públicos e a criação de novos
cargos e funções que impliquem aumento de despesa, além de outros
dispositivos. Ou seja, expressa um ataque frontal aos serviços públicos
brasileiros e às categorias do(a)s servidore(a)s, cuja importância tem se
mostrado vital à população brasileira neste momento de enfrentamento à
pandemia da Covid-19. Como ocorreram modificações no texto no senado, o
texto precisará ser votado na Câmara. Na câmara, o projeto tramitara como PLP
49 de 2020. A votação deve ocorrer ainda no início desta semana, possivelmente
nesta segunda-feira dia 04 de maio.
Diante do apresentado, o ANDES Sindicato Nacional orienta que as seções
sindicais façam pressão junto aos deputados e deputadas dos seus respectivos
estados. Como a votação é remota, é preciso mobilizar a categoria para realizar
pressão por meio do envio de e-mails.
Acesse aqui uma proposta de texto a ser utilizada para o envio de emails.
Acesse aqui a lista de contatos dos parlamentares
A convocação também é estendida para que manifestações sejam realizadas nas
redes sociais. Sugerimos a utilização das #Hashtags
#emDefesaDosServiçosPublicos
#BastaBolsonaroMourao
#Bastadesuaspolíticasgenocidas
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#épelavida
#fortaleceroSUSeoSUAS
#avidaacimadolucro
07/05 ANDES Convoca para Marcha Virtual pela Ciência no Brasil
Mesmo longe das ruas pelas medidas de distanciamento físico adotadas em
virtude da pandemia da Covid-19, as entidades de Ciência, Tecnologia e
Informação do Brasil irão participar nessa quinta-feira (7) de uma manifestação
para reforçar que o conhecimento científico é a melhor ferramenta para vencer a
grave crise sanitária pela qual passamos nesse momento.
A Marcha Virtual pela Ciência no Brasil é a forma encontrada pela Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e por mais de uma centena de
universidades, instituições de pesquisas e entidades científicas para ressaltar a
importância da Ciência e da Tecnologia no enfrentamento da pandemia de
covid-19 e de suas implicações sociais, econômicas e para a saúde das pessoas.
Participe!
12/05 Mobilização nacional pressiona pelo adiamento do Enem
No dia 12 de maio, a Fasubra, o ANDES/SN e a UNE, entre outras entidades
nacionais da Educação lançaram uma nota conjunta direcionada ao MEC, MP e
Congresso Nacional solicitando o adiamento do Enem. A carta destaca as
desigualdades sociais e econômicas vividas no Brasil, agravadas pelo novo
coronavírus. Principalmente no campo das políticas educacionais, em que o
princípio constitucional que garante igualdade de condições de acesso e
permanência a todos tem sido cada vez mais ignorado.
A utilização de meios virtuais para a realização de atividades escolares
aprofunda ainda mais esta desigualdade, uma vez que grande parte dos
estudantes brasileiros não dispõe desta possibilidade e das condições
necessárias para acesso ao ensino.
A carta destaca que o Conselho Nacional de Educação (CNE) recomendou o MEC
e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP) que “acompanhem as ações de reorganização dos calendários de cada
sistema de ensino antes de realizar o estabelecimento dos novos cronogramas
das avaliações (SAEB) e exame (ENEM) de larga escala de alcance nacional” e que
aguardem o retorno das aulas para definir o cronograma e as especificidades do
ENEM 2020.
Desta forma, as entidades que assinam a carta exigem que o Ministério da
Educação suspenda o calendário previsto para o ENEM.

18/05 Diretoria Nacional do ANDES assina pedido de impedimento de Jair
Bolsonaro
A Diretoria Nacional do ANDES-SN se reuniu virtualmente nos 14 e 15 de maio
para aprofundar a agenda de iniciativas políticas para derrotar os ataques em
curso, organizar a luta pelo adiamento do ENEM, combater as ações de reitores
que querem impor um arremedo de EaD em substituição ao ensino presencial e
impõem ainda maior precarização e assédio através de tentativas descabidas de
controle do trabalho remoto, entre outros. Diante da situação de profunda
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excepcionalidade criada pela pandemia que impossibilita a realização de
assembleias presenciais ou reuniões presenciais de nosso Sindicato Nacional, a
Diretoria Nacional deliberou por assinar o pedido de impedimento de Jair
Bolsonaro.
19/05 Fonasefe inicia campanha de valorização do Serviço Público
O Fórum das Entidades Nacionais dos Serviços Públicos Federais realizou, na
última terça-feira, 19, reunião online em que tomou decisões quanto à Campanha
“Mais Serviço Público”, que terá como função reiterar a necessidade e relevância
do Serviço Público para os cenários atuais e futuros, no Brasil.
Clique aqui e confira o relatório da reunião.
21/05 Entidades do Fonasefe solicitam ampliação do período de
isolamento social no Serviço Público
O ANDES-SN, juntamente com as demais entidades que integram o Fórum das
Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais (Fonasefe) protocolaram,
na última sexta-feira, 15 de maio, um ofício no Ministério da Economia. No
documento, as entidades defendem a prorrogação do período de isolamento
social cumprido pelos(as) trabalhadores(as) do Serviço Público Federal, uma vez
que o governo federal está exigindo que a retomada das rotinas de trabalho
comecem a partir da próxima sexta-feira, 22 de maio.
A solicitação, de acordo com o documento emitido pelo Fonasefe, não é somente
para evitar o avanço da contaminação pela Covid-19, preservando vidas dos (as)
servidores(as) públicos(as) federais, mas tem como finalidade principal
contribuir para evitar o colapso no sistema de Saúde. Sem a incidência de novos
casos, será possível atender adequadamente aqueles que contraírem o vírus e
necessitarem de leitos.
“A pandemia tende a se agravar como já ocorreu em vários países. É importante
que todos os setores do governo estejam cientes das responsabilidades e dos
riscos que estarão assumindo com a reabertura das unidades de trabalho, onde a
maioria dos segurados faz parte daquele setor da população acima de 60 anos,
pessoas do grupo de risco que terão suas vidas expostas, se contaminando pelo
ambiente e contaminando os servidores”, ressaltam as entidades no documento.
No texto, as entidades também mencionam que alguns estados do Brasil já
vivenciam um caos sanitário. Em cidades do Amazonas, Ceará, Pará,
Pernambuco, Santa Catarina, São Paulo e do Rio de Janeiro, há pessoas morrendo
em casas, corpos sendo empilhados em hospitais, necrotérios com superlotação e
cemitérios realizando enterros em valas coletivas, sem ao menos haver uma
despedida pela parte dos entes queridos. “Todas as análises dos especialistas,
apontam que o isolamento é a única garantia de evitar o aumento de vítimas
desta tragédia mundial”, reforçam as entidades.
21/05 A diretoria do ANDES-SN incluiu o Sindicato Nacional entre o(a)s
proponentes de pedido unificado de impedimento do mandato do
Presidente da República Jair Bolsonaro.
A diretoria do ANDES-SN incluiu o Sindicato Nacional entre o(a)s proponentes
de pedido unificado de impedimento do mandato do Presidente da República Jair
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Bolsonaro. O pedido foi protocolizado nessa manhã do dia 21 de maio, em
Brasília (DF).
Entre o rol de proponentes, constam as assinaturas de representantes dos
partidos políticos PSOL, PT, PCdoB, PCB, UP, PSTU e PCO; além de assinaturas de
mais de quatrocentas (400) entidades e movimentos sociais.
Clique aqui para ler a íntegra do pedido
25/05 Comissão Eleitoral do ANDES-SN optou por suspender eleição de
Diretoria
Em reunião realizada na última segunda-feira, 25 de maio, a Comissão Eleitoral
Central do ANDES-SN, junto da Assessoria Jurídica do ANDES-SN, foi decidido
que, em virtude do avanço da pandemia do coronavírus e o cenário atual, a
escolha da Diretoria do ANDES-SN, para o biênio 2020-2022 e a campanha
eleitoral, por todos os meios, continuam suspensos. A Diretoria atual se reuniu
entre os dias 14 e 15 de maio e decidiu prorrogar o mandato por 90 dias,
podendo ser prorrogado por mais 90 dias.
27/05 SPF se manifestaram em dia de luta na quarta feira
Servidores Públicos Federais realizaram durante essa quarta-feira, 27 de maio,
diversos atos simbólicos para marcar o Dia Nacional de Luta da categoria. A
manifestação foi organizada pelo Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores
Públicos Federais (Fonasefe) em repúdio aos projetos do governo Bolsonaro de
desmonte dos serviços públicos e ataques aos servidores.
Em algumas cidades, os protestos também incorporaram pautas locais como o
protesto contra a reabertura do comércio e a falta de estrutura para atendimento
à população e condições de trabalho nos serviços de saúde no combate à
Covid-19.
Houve atos nas cidades de Fortaleza , Rio de Janeiro, Niterói, Belém, Goiânia,
Cuiabá e São Luis. Todas as manifestações de rua foram realizadas em locais
abertos, obedecendo às orientações de não aglomeração de pessoas (com no
máximo 50 pessoas), de distanciamento social e o uso de máscaras. Participaram
das atividades representantes de diversas entidades do funcionalismo público e
da CSP-Conlutas.
Clique aqui para ler a matéria completa no site do ANDES-SN
29/05 ANDES-SN libera cartilha sobre Previdência nos estados
Com a gradativa descaracterização e transformação da Previdência Social Pública
em Regimes Próprios de Previdência Social, se torna cada vez mais necessário
entender para se preparar para as lutas que objetivam reverter os atuais
retrocessos, além de conhecer as alterações sofridas na Previdência Social
Pública, que implicam na retirada de direitos de trabalhadores e trabalhadoras.
Foi pensando nisso que pesquisadores do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e
Bahia se reuniram para a produção da cartilha “Financeirização dos Regimes
Próprios de Previdência Social (RPPS) nos estados”, que traz o resultado de um
levantamento organizado pelo Sindicato Nacional, com dados sobre os regimes
de previdência própria nas 19 unidades federativas onde o ANDES-SN tem
seções sindicais nas universidades estaduais e municipais.
Para ter acesso à toda a cartilha na íntegra, clique aqui.
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29/05 Apes participa da Reunião do setor das IFES e IEE/IMES
O Andes – SN divulgou, no último dia 02 de junho, relatório da reunião do setor
das IFES e IEE/IMES, realizada remotamente no dia 29 de maio. Nela, os
docentes presentes discutiram desde a situação geral da conjuntura até questões
mais específicas como a luta contra o Ensino a Distância. Foram encaminhadas
uma série de ações que priorizam a defesa da autonomia interna das instituições,
traçando estratégias de combate à precarização do trabalho docente e contra o
EaD e o fortalecimento de ações de luta contra o governo Bolsonaro-Mourão.
Confira alguns pontos encaminhados na reunião
– Que o ANDES-SN e seções sindicais incorporem as atividades de junho
construídas pelas Frentes Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo e as Centrais
sindicais, assumindo o calendário do Fora Bolsonaro e Mourão pelo fim desse
governo;
– Que o ANDES-SN envie um ofício para o MEC reivindicando que os processos
internos das IFE sejam respeitados no que se refere à eleição de reitores e que
não sejam indicados interventores;
– Que as seções sindicais impulsionem debate, no interior das IES, sobre as
adaptações necessárias para o período posterior ao isolamento social;
– Solicitar informações das seções sindicais de diagnósticos que estejam sendo
realizados nas IES sobre condições tecnológicas da comunidade acadêmica;
– Que as seções sindicais estimulem o debate sobre as possíveis soluções
transitórias para o trabalho remoto em cada IES, com monitoramento constante
da luta e correlação de forças, para evitar que atividades transitórias se tornem
permanentes;
– Que as seções sindicais façam a luta política para que não seja implementada
nenhuma nova forma de controle do trabalho docente nesse período de
pandemia e que nos locais que existam tal controle que lutem para que não
expressem assédio moral sobre os professoes;
– Que a diretoria avalie a realização de uma campanha de comunicação, a partir
de sugestões do GTPE, com os princípios do ANDES-SN sobre a EaD.
Acesse aqui o relatório completo.
10/06 Entidades da educação publicam nota conjunta contra MP 979/2020
Acesse aqui o conteúdo completo da nota
17/06 Fonasefe encaminha mobilização
Em reunião online, realizada na última terça-feira, 16 de junho, o Fórum das
Entidades Nacionais dos Serviços Públicos Federais- FONASEFE definiu o apoio à
mobilização de entregadores por aplicativo, dia 01/07; debate para a próxima
reunião quanto à construção de atividades conjuntas ao CONDSEF; a produção
de uma nota denunciando agressão sofrida por auditor fiscal em São Paulo;
reunião da comissão para organizar sugestões apresentadas, objetivando enviar
o documento às entidades e a definição, na próxima reunião, da próxima
campanha do FONASEFE.
Confira encaminhamentos aqui.
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24/06 Apes participa reunião dos setores das Ifes e Iees/Imes do ANDES,
que deliberou pela realização do 8º Conad Extraordinário
O 8º Conad Extraordinário, que será realizado virtualmente nos dias 30 e 31 de
julho de 2020, terá como pauta a “Prorrogação do Mandato da Diretoria
Nacional”. A cada seção sindical é permitida a participação de 1 delegado e 2
observadores, escolhidos em assembleia, que extraordinariamente, ocorrerá
virtualmente. A APES realizará a sua no dia 23 de julho.
Por conta da crise sanitária e do isolamento social colocados pela pandemia da
Covid-19, o ANDES-SN, em concordância com as 2 chapas inscritas no processo
eleitoral que escolheria, em maio, a nova diretoria do Sindicato Nacional para o
biênio 2020-2022, decidiu pela suspensão do calendário eleitoral, realizando em
maio também a prorrogação da gestão da atual diretoria por mais 90 dias.
Diante da negativa judicial em relação a ação de prorrogação do mandato da
gestão, devido a vigência da Lei nº 14.010/2020 que permite a realização de
assembleias online durante o período da pandemia, e com a intenção de manter
o sindicato em pleno funcionamento, foi deliberada na reunião conjunta dos
Setores das Instituições Federais, Estaduais e Municipais do ANDES-SN (Ifes e
Iees/Imes) a realização do 8º Conad Extraordinário.
“Diante do quadro exposto, em reunião da Diretoria Nacional no dia 19 de junho
de 2020, diante da possibilidade de não prorrogação do mandato por parte da
justiça, foi deliberado pela convocação de um CONAD Extraordinário, baseado
nos artigos 24 e 26 do Estatuto do ANDES-SN, que definem, respectivamente que
“nos intervalos entre as reuniões do CONGRESSO, por motivos imperiosos e
justificados, o CONAD pode deliberar sobre o previsto no inciso I do art. 15, ad
referendum do CONGRESSO subsequente”, “II – extraordinariamente quando
requerido por um quarto (1/4) das S.SIND ou pela DIRETORIA, em data e local
fixados por quem o requerer” e na Lei nº 14.010/2020, para deliberar em pauta
única a prorrogação do mandato da Diretoria Nacional Gestão 2018-2020 por um
período de até 90 dias prorrogáveis por mais até 90 dias.” Explica a diretoria
em comunicado divulgado no dia 22 de junho.
02/07 APES participa da Reunião Conjunta dos Setores das IEES/IMES e
IFES
O tema dessa reunião foi EAD e Trabalho Remoto nas Instituições. Os
encaminhamentos foram:
1. Considerando as limitações impostas pela pandemia, bem como o conteúdo da
Lei 14.010/2020, que as seções sindicais fortaleçam o diálogo com as bases,
realizando assembleias e/ou plenárias virtuais, a fim de construir estratégias de
atuação diante da implantação de atividades de ensino remoto;
2. Que as seções sindicais construam estratégias para intervir politicamente no
processo de implementação do ensino remoto, em defesa de garantias de
estrutura para combater a exclusão de discentes e a sobrecarga de trabalho
docente, nas instituições nas quais a política esteja em andamento;
3. Que as seções sindicais fomentem no seio das instituições o debate sobre as
condições sanitárias e estruturais necessárias para o retorno de atividades
presenciais, primando pela garantia ao direito à saúde de docentes, discentes,
técnico(a)s e trabalhadore(a)s terceirizado(a)s, nas instituições onde isso for
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sinalizado, defendendo o isolamento social até o momento em que as
organizações de saúde sinalizarem a possibilidade de retorno;
4. Construção de uma Campanha Nacional onde fique explicitada as contradições
do ensino remoto, preferencialmente em articulação com a UNE, ANPG,
FASUBRA e SINASEFE;
5. Seguir denunciando a forma antidemocrática com que têm sido conduzidas as
decisões, sem anuência dos Conselhos Universitários, atribuindo à(o)s
servidore(a)s à responsabilidade exclusiva pelas condições de trabalho remoto;
6. Em defesa da educação presencial explicitando a insuficiência das ferramentas
tecnológicas (acesso dado não é acesso garantido; acesso com um celular não é
suficiente; acesso aos “vulneráveis” das universidades não é o bastante), a
suposta inclusão digital e denunciar o caráter excludente do ensino remoto,
explorando seus aspectos políticos (para além das questões mercadológicas) e
pedagógicos (implicações didáticas dessa modalidade, perda da relação
professor-aluno, desqualificação da função docente, culpabilização dos que não
podem participar. Diante do avanço do Ensino Remoto Emergencial (ERE) e
considerando que há muita diferença entre as IES, propomos:
a) Atuar na defesa do projeto estratégico de educação presencial e no caso da
implantação do ERE explicitar as contradições e as consequências para a
precarização da qualidade do ensino e do trabalho docente;
b) Lutar pela garantia e se empenhar para viabilizar a materialidade dos
princípios
na forma que segue, caso seja implementado o ERE.
b.1- Lutar para garantir a democracia na construção das proposições das
Instituições;
b.2- Respeitar e assegurar a liberdade de ensinar e aprender, em tempos de
controle ideológico;
b.3- Construir protocolo pedagógico que prime pelas condições adequadas de
trabalho, acesso universal e o padrão de qualidade do ensino;
b.4- Definir ações que superem as desigualdades no acesso, que tem que ser
universal, ao se construir como alternativa de ensino nesse momento
emergencial;
b.5- Realizar ações para a construção de uma plataforma com software
livre, própria, ação que poderia ter acontecido com universidades públicas das
regiões e do país, e mesmo com a urgência, esta deve ser uma tarefa que
devemos nos empenhar, visto o cenário que se apresenta para o futuro;
b.6- As IES desenvolverem ações abertas de divulgação de conhecimento para a
comunidade interna e externa, com atividades em diferentes áreas de
conhecimento;
b.7- Transitoriedade do processo, neste momento emergencial.
7. Sugerir ao pleno do GTPE que a partir das respostas das seções sindicais às
circulares que solicitam informações sobre o ensino remoto elabore um mapa da
situação nacional sobre o tema
14/07 Ato político marca entrega pedido de impeachment assinado pelo
ANDES-SN
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Nesta terça feira, 14 de julho, o ANDES-SN esteve presente em Brasília, no
gramado do Congresso Nacional, no ato político de entrega do pedido de
Impeachment do presidente Bolsonaro, que foi assinado por mais de 4 mil
entidades representativas dos Trabalhadores, trabalhadoras e sociedade civil.
“Nós estamos aqui para acompanhar esse ato político, com várias entidades e
organizações, mostrando que esse é um governo genocida, que não dá valor à
vida e que precisa sair do poder para que tenhamos mais esperança nesse país.
Um governo que não nos representa, de extrema direita, negacionista, que
sequer tem um ministro da saúde e que cada vez mais atenta contra a classe
trabalhadora”, disse o professor Erlando Rêses, da diretoria do Sindicato
Nacional.
Esse já é o segundo pedido de impeachment que o ANDES-SN é signatário
17/07 ANDES Divulga caderno de textos do 8o CONAD Extraordinário
O ANDES-SN acaba de divulgar, nesta sexta feira o Caderno de Textos do 8º
CONAD EXTRAORDINÁRIO. Clique aqui para baixar
O encontro ocorrerá virtualmente nos dias 30 e 31 de julho de 2020 e terá como
tema “Prorrogação do Mandato da Diretoria Nacional”.
O Caderno de Textos está também disponível à(o)s participantes do 8º CONAD
EXTRAORDINÁRIO e à(o)s demais sindicalizado(a)s na página do
ANDES-SN www.andes.org.br.
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