Informes das Ações de Comunicação da APES para
Assembleia Docente do dia 23 de julho de 2020
PUBLICAÇÕES DIGITAIS DO PERÍODO
TRAVESSIA (jornal trimestral da APES)
Travessia 107 - março de 2020
Travessia 108 - julho de 2020
Encarte especial do Travessia 108: Artigos Pandemia e Política
INFORMAPES ESPECIAL - COMISSÕES (09/07)
Comissões da UFJF para organizar o trabalho na instituição
No intuito de conferir transparência ao trabalho da APES nas comissões e compartilhar os desafios
e resoluções com a base, a APES publicou um informativo especial contendo um breve relato das
primeiras reuniões, principais encaminhamentos e avaliação da representação da APES em cada
uma das comissões.
INFORMAPES ESPECIAL - RESOLUÇÕES DO CONSU (10/07)
Consu aprova resoluções para atividades de graduação, extensão e pós-graduação na
UFJF
Neste Informapes Especial, a APES apresentou uma síntese das resoluções e do debate durante
estas reuniões. E apresentou também o posicionamento da entidade diante dos processos que
estão sendo desenhados com tais medidas. Neste sentido, a APES reafirma seu posicionamento
crítico e a luta em defesa da educação pública e das condições adequadas de ensino, de trabalho e
de aprendizado para toda a comunidade acadêmica.
APES 42 ANOS
Publicação de 31 cards durante todo o mês de julho, marcando os 42 anos de luta da Apes.
Publicação de linha do tempo no site da Apes.

AÇÕES ESTRATÉGICAS NO CONTEXTO DA PANDEMIA
16 de março
Estabelecimento do trabalho remoto.
Ampla divulgação dos canais de comunicação, organizados por setores (atendimento geral,
secretaria, tesouraria, plano de saúde, comunicação e assessoria jurídica).

18 de março
Manifestação virtual do 18M
Greve em Defesa da Educação. Adesão da categoria foi aprovada em assembleia
realizada no dia 12 de março.
Publicação de uma série de cards em defesa da educação e da saúde, e divulgação do
“barulhaço” convocado pelo ANDES-SN.
Publicação da Carta Aberta em Defesa dos Serviços Públicos e Direitos da População,
assinada pelas seguintes entidades ligadas a educação e ao serviço público: APES,
Sintufejuf, SINASEFE, Sintsprev-MG, SITRAEMG, Sindreceita, DCE, Frente Brasil
Popular, SESERC-JF e SIMPRO-JF.

Campanha de cards Universidades/Institutos federais saem na frente contra coronavírus
Cards criados para Instagram, Facebook e whatsapp divulgando as ações de pesquisa e
extensão realizadas por instituições federais de ensino no enfrentamento da pandemia e auxílio
à população brasileira. O intuito é dar visibilidade às ações das instituições públicas e fazer a
defesa da educação e da pesquisa públicas contra os ataques do governo.
Divulgação das ações da UFJF e do IF Sudeste (e outras Ifes) no combate ao coronavírus
https://www.apesjf.org.br/diante-da-pandemia-universidade-demonstra-sua-vocacao-publica-em
-diversas-frentes-de-acao
https://www.apesjf.org.br/campanha-tem-distribuido-alimentos-e-kits-de-higiene-e-segue-recebe
ndo-doacoes
https://www.apesjf.org.br/conheca-as-acoes-da-ufjf-na-luta-contra-o-corona-virus
https://www.apesjf.org.br/if-sudeste-mg-realiza-campanha-solidaria-de-apoio-a-familias-vulnera
veis
https://www.apesjf.org.br/ufjf-realiza-projeto-para-auxiliar-a-populacao-com-questoes-de-auxilioemergencial
https://www.apesjf.org.br/acao-do-if-sudeste-mg-distribui-cestas-basicas-e-kits-de-higiene-parafamilias-em-situacao-de-vulnerabilidade-social
https://www.apesjf.org.br/na-pandemia-ufjf-e-if-sudeste-mg-nao-param-e-seguem-apoiando-a-s
ociedade
https://www.apesjf.org.br/if-sudeste-mg-desenvolve-plataforma-com-dados-da-covid-19-na-regi
ao-de-juiz-de-fora-e-uba
https://www.apesjf.org.br/2a-acao-solidaria-do-if-sudeste-mg-distribui-176-cestas-basicas-e-kitsde-higiene-pessoal
https://www.apesjf.org.br/projeto-de-extensao-ufjf-ufrgs-melhora-comunicacao-de-pacientes-dacovid-19-com-equipe-medica

6 de maio
Adesão à Marcha Virtual Pela Ciência convocada pela Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência (SBPC)
https://www.apesjf.org.br/participe-da-marcha-virtual-pela-ciencia-no-brasil
12 de maio
#AdiaEnem
Campanha virtual AdiaEnem com produção de cards, em conjunto com Sintufejuf e DCE.
Campanha foi seguida da assinatura de carta solicitando manifestação da UFJF pelo
adiamento do ENEM.
5 de junho
Instalação do banner Luto Por Vida na sede da APES. Acesse a foto aqui.

ENTREVISTAS
APES LANÇA SÉRIE DE ENTREVISTAS “PANDEMIA E POLÍTICA” NO DIA 01 DE ABRIL
Publicações até o momento:
01/04/20
APES entrevista Marcelo Silvério, diretor da Faculdade de Farmácia, sobre produção de
álcool em gel pela UFJF
Entrevista com Marcelo Silvério (Farmácia)
02/04/20
“O governo tem uma visão empobrecida de ciência”
Entrevista com o professor André Martins (FACED – UFJF)
06/04/20
A condição da mulher na situação do distanciamento social
APES entrevista Marcella Beraldo, professora e pesquisadora do Departamento de Ciências
Sociais da UFJF
07/04/20
APES entrevista Girlene Silva, vice-reitora da UFJF, sobre as ações da universidade no
combate ao coronavírus
Entrevista com Girlene Silva, vice-reitora da UFJF e presidente da Comissão de Monitoramento
e Orientação de Conduta sobre o novo Covid-19
08/04/20
“A mobilização das Entidades Científicas e das Instituições de Ensino Superior é
fundamental”
Entrevista com professora de sociologia do IF Sudeste MG, Karine Fernandes de Carvalho

13/04/20
“Não estamos no mesmo barco” – em entrevista Mariana Cassab fala sobre isolamento
social, gênero e desigualdade
Entrevista com Professora Mariana Cassab (Faced UFJF)
17/04/20
Pandemia e Política: Apes entrevista Grupo de Trabalho de Governador Valadares
Entrevista com grupo de trabalho composto por Alexandra Paiva Araújo Vieira, Andréia
Cristiane Carrenho Queiroz, Bruno Augusto Maciel Guedes; Enfermeira Érica Barbosa Magueta
Silva; Fabio Alessandro Pieri; Enfermeiro Guilherme de Andrade Ruela
24/04/20
“A paciência e persistência são necessárias para todos no momento”
Série Pandemia e Política entrevista professora Adriana Ferreira (IF Sudeste MG)
27/04
UFJF realiza testes de diagnósticos de COVID-19
Entrevista com prof. Lyderson Viccini (ICB)
25/05/20
O HU-UFJF no enfrentamento da Covid-19
Entrevista com infectologista Rodrigo Daniel de Souza
08/07/2020
Atuação e dados do Grupo de Modelagem Epidemiológica da Covid 19 da UFJF no
combate à crise em Juiz de Fora e região
Entrevista com Fernando Antonio Basile Colugnati, Professor da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal de Juiz de Fora, coordenador do programa de Pós Graduação em Saúde

TRANSMISSÕES AO VIVO PELO YOUTUBE E FACEBOOK
(estão linkadas somente as lives que permaneceram públicas)

30/04 - Covid-19: uma questão de saúde pública
Participantes: Márcio Alves; Fábio Carbogin.
Mediador:Augusto Cerqueira
01/05 - Debate dia do trabalhador: trabalho na atualidade
Participante: Marcelo Badaró
Mediadora: Marina Barbosa
05/05 - A economia frente à pandemia do Covid-19
Participantes: Marcelo Carcanholo, Bráulio Cerqueira
Mediador: Augusto Cerqueira

13/05 - Racismo, necropolítica e desigualdade em tempos de pandemia
Participante: Carolina Bezerra
Mediadora: Isabella Mendes
14/05 - Covid-19: pandemia e saúde mental.
Participantes: Fernando Santana e Nicole Faria
Mediadora: Marina
27/05 - Ciência & Tecnologia, Crise do Capital e a Pandemia da COVID-19
Participantes:Emerson Duarte, Thales Soares
Mediador: Augusto Cerqueira
03/06 - Comunicação: papel social e fake news na pandemia
Participantes: Teresa Neves e Paulo Roberto FIgueira Leal
Mediadora: Isabella Freitas
10/07 - O combate ao coronavírus em JF e região
Participante: Helder Antônio
Mediadora: Isabella Freitas

ARTIGOS
29 de abril
APES inaugura série de artigos sobre Pandemia e Política
Com a publicação de uma série de artigos de docentes de instituições federais de ensino, a
APES inaugura mais um canal de informação e debate dentro da temática “Pandemia e
Política”. Os artigos, publicados em nosso site e reunidos em publicação em forma de
coletânea em PDF, são frutos de pesquisas e discussões que estão sendo desenvolvidas nas
diversas áreas de conhecimento, na tentativa de contribuir para o enfrentamento da pandemia
do Coronavírus e suas consequências, seja no campo da saúde, da educação, do trabalho, da
economia, da política, da cultura, enfim, da vida de todos e todas em suas diversas esferas.
06/05
Apontamentos sobre a minuta de parecer do CNE sobre calendário escolar e atividades
pedagógicas
André Martins e Leonardo D. Pina
11/05
Defender os serviços públicos é combater o coronavírus
Danielle Telles da Cruz
18/05

Vidas Precárias e LGBTQIfobia no contexto da pandemia: a necropolítica das
sexualidades dissidentes
Marco José de Oliveira Duarte
25/05
Educação a distância ou educação não presencial
Rafaela Reis
Educação a Distância: a emergência do ensino em tempos de pandemia.
Daniela Mota
02/06
Estudos de geógrafos mostram as relações entre rede urbana e casos de COVID-19 em
Minas Gerais
Wagner Batella e Vitor Koiti Miyazaki
02/07
O novo coronavírus, no Brasil, é democrático? Lugar do debate racial na conjuntura
pandêmica
Rosineide Freitas
07/07
Com a pandemia fora de controle, é necessário mostrar que existe alternativa!
Gilberto Calil
15/07
“Correndo para o fundo do poço: negação da ciência e terraplanismo econômico na
reação do governo à crise da pandemia”
Bráulio Santiago Cerqueira
20/07
Pandemia e luta de classes sociais no Brasil atual
Luiz Antonio da Silva Peixoto

PUBLICAÇÕES GERAIS DA COMUNICAÇÃO
Continuidade do Ciclo de entrevistas Mulheres de Luta, realizado durante o mês de
março
20 DE MARÇO
Publicação da entrevista com socióloga e integrante do MST, Ludmila Bandeira, sobre
Feminismo Camponês.
27 DE MARÇO

Publicação da entrevista com Carolina Bezerra, professora do Colégio de Aplicação
João XXIII e integrante do Coletivo Marielle Franco – UFJF.
31 de março
Card especial Ditadura Nunca Mais, em função do golpe empresarial-militar de 31 de março de
1964
https://www.apesjf.org.br/ditadura-nunca-mais
28 de Junho
Dia do Orgulho LGBTQIA+
Publicação de duas entrevistas especiais: uma com a professora Caroline Lima, Secretaria do
ANDES-SN, da Coordenação do GT PCEGDS, Docente da UNEB, e outra com o professor
Marco José de Oliveira Duarte, coordenador do Centro de Referência LGBTIQ+ da Faculdade
de Serviço Social da UFJF.

