
   

 

OF. 017-03-2021                                                
                                                                       Juiz de Fora, 01 de março de 2021. 

 

À Vossa Senhoria 

Profa. Bárbara Simões Daibert 

Secretária Geral da Universidade Federal de Juiz de Fora 

 

Ilma. Secretária, 

 

 A participação da Apes nas comissões para organizar a atuação da UFJF no período da 

pandemia foi pautada pelas proposições debatidas e, também, orientadas pelas posições políticas 

do Sindicato, aprovadas em suas instancias deliberativas, Conselho de Representantes e 

Assembleias. O objetivo foi assegurar os seguintes princípios: 

1. Defesa da vida; 

2. Defesa do trabalho e da preservação da força de trabalho; 

3. Defesa da igualdade de condições para o acesso e permanência na educação 

básica e superior; 

4. Preservação da qualidade pedagógica e científica na formação de estudantes da 

educação básica, da graduação e da pós-graduação; 

5. Garantir da construção coletiva e democrática dos processos de debate e de 

decisão. 

A participação da APES foi significativa para reafirmar nos pareceres os princípios 
aprovados em nossas instâncias. Os quais se traduziram em proposições reafirmando a defesa 
do trabalho docente e as melhores condições para realizá-lo no quadro de ensino remoto 
emergencial, a defesa da qualidade do ensino primando pela preservação de pressupostos 
pedagógicos adequados, e centralmente na defesa da vida e do papel social da Universidade 
frente à pandemia. Cumprimos este trabalho em diferentes comissões e compreendemos que em 
sua maioria foi finalizada a tarefa, visto as resoluções terem sido aprovadas e estarem em 
implementação na Instituição. 

Destacamos neste momento, que a Comissão de Ensino Superior foi criada para emitir 
pareceres sobre as propostas dos conselhos setoriais e das Pró-Reitorias (graduação, extensão, 
pós-graduação e pesquisa) no contexto da pandemia, visando subsidiar as decisões do CONSU. 
Avaliamos que tivemos uma intervenção clara e firme na defesa dos princípios, o que gerou, em 
certos momentos, debate mais intenso e algumas divergências que foram registradas nos 
pareceres encaminhados ao CONSU.  

Avaliamos positivamente o papel das comissões e da APES nesse processo, contudo, 
diante das lutas que precisamos travar para barrar o projeto de contrarreforma administrativa, do 
agravamento da pandemia, da luta urgente pela ampla vacinação da população, da intensificação 
do debate de greve no setor público e educação e, finalmente, considerando a atual dinâmica 
institucional, avaliamos que a APES deve encerrar a participação na referida Comissão. Ademais, 
a fase de esforços concentrados para a organização da UFJF na pandemia foi vencida dentro dos 
limites e das possibilidades políticas.  

A APES seguirá avaliando o significado e as implicações de novas propostas que incidam 
sobre o trabalho docente, atuando em defesa dos seus princípios sempre que necessário. 

 
 
                                               
 

Diretoria APESJF-SSind 


