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  Juiz de Fora, 26 de novembro de 2020. 

    

 

Da: APESJF-SSIND. 

Para: Diretoria do Andes-SN 

 

Prezados (as), 

 

 

 

Primeiramente, a APES manifesta sua saudação à atual diretoria do ANDE-SN, 

que encerra sua gestão após realizar um trabalho que muito contribuiu para as lutas do 

presente. Agradecemos por todo o esforço e pelo compromisso demonstrados por esta 

diretoria, tornando a atuação sindical possível e fortalecida em um contexto tão árduo. 

Aproveitamos também este momento para manifestar nossa saudação à nova 

diretoria eleita para o Sindicato Nacional, reafirmando nossa confiança no compromisso 

desta direção em dar continuidade ao caráter combativo, classista e autônomo que 

caracteriza a atuação histórica do ANDES-SN e torna-se tão necessária no presente. A 

APES seguirá cumprindo seu papel, contribuindo com a construção da luta em defesa 

da educação pública e da categoria docente, em conjunto com a direção nacional.  

Neste sentido, a APES se fara presente na Reunião de Setores convocada para 

o dia 8 de dezembro de 2020, e que terá como tema elementos que trazemos na 

presente comunicação.  

Em assembleia realizada pela APES por meio virtual no dia 25 de novembro de 

2020, foi discutida a situação do Ensino Remoto Emergencial e, em especial, a 

situação da Portaria 983 de 18 de novembro de 2020.  

O debate foi feito a partir de relatos de experiências e situações apresentadas 

pela base, e em conjunto com a assessoria jurídica de nossa seção sindical. A partir de 

tal discussão, a assembleia docente da APES indicou o envio da presente carta ao 

Sindicato Nacional, com o objetivo de compartilhar com o ANDE-SN a posição de 

nossa entidade, o debate realizado em nossa assembleia, os desafios que temos 

enfrentado, e também sinalizar a importância de algumas ações que poderiam ser 

realizadas em âmbito nacional para fortalecer o enfrentamento a esta Portaria e a luta 

por condições de trabalho docente nesta modalidade de ensino remoto. 

Como debatido em assembleia, percebemos como a implementação concreta do 

Ensino Remoto Emergencial marca, no cotidiano de sua realização e também enquanto 

um projeto abrangente de sucateamento da educação pública, uma forma incompatível 

com nosso ideário de educação para todos e todas, baseada na experiência e 

diversidade dos corpos, na expressão da totalidade das suas existências e da 

emancipação humana. Durante nossa assembleia, e no cotidiano da atuação da APES, 

recebemos relatos que realçam a falta de condições adequadas de realização do 



   

 

trabalho docente na modalidade remota, por diversas razões. A falta de condições de 

trabalho flerta, ainda, com o sofrimento docente e com a derrocada da qualidade de 

ensino ofertada por nossas instituições.  

A Portaria 983, que reorienta as condições de trabalho para os docentes EBTT, 

se somou às preocupações atuais da categoria, representando maiores possibilidades 

precarização do trabalho docente, descaracterização da própria carreira docente e 

desrespeito à gestão democrática e autônoma das Instituições Federais de Ensino.  

Neste cenário, a assembleia docente encaminhou por indicar ao ANDES-SN:  

 a realização de uma reunião nacional que tenha a questão da Portaria 

983 como pauta central; 

 a necessidade de buscar realizar ações conjuntas com o Sinasefe para o 

enfrentamento da Portaria 983; 

 o desenvolvimento de campanhas com peças publicitárias que possam 

dar à categoria o conhecimento desta Portaria e das medidas a serem 

tomadas. 

A assembleia docente da APES compreende que estas, entre outras medidas, 

podem contribuir para reverter o sentido da portaria ora em questão e, assim, garantir a 

defesa e a consecução do nosso ideário mais caro: o de garantia a todos os brasileiros 

o direito ao acesso a uma educação pública, gratuita, de qualidade para todos e todos 

e presencial, com forma de ampliar as possibilidades de suas conquistas para a sua 

emancipação. 

           Sem mais para o momento renovamos, nossas cordiais saudações sindicais e 

universitárias. 

                   

 

 
  

 

Profa. Marina Barbosa Pinto 

      Presidente da APESJF-SSIND 

 


