Circular nº 183/2020
Brasília (DF), 2 de Junho de 2020.

Às seções sindicais, secretarias regionais e à(o)s diretora(e)s do ANDES-SN

Companheiro(a)s,

Encaminhamos o relatório da reunião do Setor das IFES e IEE/IMES
realizada on-line, no dia 29 de maio do corrente ano. Encaminhamos, também, os
informes das Seções Sindicais, enviados para a reunião em tela (Anexo 2).
Sem mais para o momento, renovamos nossas cordiais saudações
sindicais e universitárias.

Prof.ª Caroline de Araújo Lima
1ª Secretária
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RELATÓRIO DA REUNIÃO CONJUNTA DOS SETORES DAS IFES E
IEES/IMES

Atividade: Reunião Conjunta dos Setores das IEES/IMES e IFES, ocorrida
virtualmente;
Data: 29 de maio de 2020 (sexta-feira);
Horária: 9h às 18h, com intervalo para almoço.
Almoço – 13h às 14h

PRESENTES

Diretore(a)s presentes: Antonio Gonçalves, Adriana Dalagassa; Eblin Farage, Guinter
Tlaija, Katia Vallina, Luiz Blume, Mariana Trotta, Maurício Silva, Roseli Rocha e
Silvana Heidmann.

Seções sindicais presentes (ANEXO I)

Pauta:

1 - Informes nacionais;
2 - Conjuntura;

3 - Pedido de impedimento do Bolsonaro;
4 - Adiamento do ENEM;
5 - Luta contra EaD;
6 - Trabalho Remoto;
7 - Ações de Solidariedade no período de pandemia;
8- Eleições para reitor(a) nas IES.
A reunião teve início às 09h10min com o xx seções sindicais e 9 (nove)
diretore(a)s. O presidente do ANDES – SN apresentou as regras para a reunião:
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A reunião teve início com o prof. Antonio dando as boas vindas a
todo(a)s o(a)s participantes e informando que essa é a segunda reunião no formato online.
O presidente ainda justificou a realização da reunião on-line, forma não
prevista no estatuto do Sindicato Nacional, mas afirmando que, neste momento de
pandemia e isolamento social, era a única forma de garantir um diálogo mais próximo
das seções sindicais. Explicitou, ainda, que como essa não é uma forma que guarda
respaldo estatutário legal e como a modalidade virtual exigeoutra dinâmica
organizacional, foi necessário estabelecer algumas regras para o funcionamento do dia
de trabalho virtual, conforme segue abaixo:

✓ No ponto de conjuntura será aberta para apenas uma inscrição de cada
participante, não sendo permitida a reinscrição. Cada inscrição terá o tempo de
5 minutos;
✓ As propostas para serem aprovadas na reunião devem ser de consenso, não
sendo realizado nenhum tipo de votação;
✓ As propostas de encaminhamentos devem ser enviadas por escrito, através do
chat da reunião para a mesa coordenadora.
✓ Cada seção sindical só pode designar um(a) representante para a reunião;
✓ Os informes das seções sindicais foram solicitados com antecedência a serem
anexados ao relatório final
A coordenação da mesa, profa. Kátia Valina, solicitou um ajuste na
pauta, com a finalidade de adequar o tempo da reunião, que seria de apenas um dia.
Assim, os pontos 3. Pedido de impedimento do Bolsonaro; 4 - Adiamento do ENEM e 7.
Ações de Solidariedade no período de pandemia iriam entrar como informes, sendo que
os temas a serem debatidos nesses pontos já havia e/ou estavam acontecendo e as
dúvidas poderiam ser solucionadas em outro momento.
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A prof. Katia coordenou a mesa juntamente com o prof. Guinter. Após
cumprimentar a todo(a)s, apresentou o(a)s demais diretore(a)s presentes e solicitou que
as propostas deveriam serem colocadas no chat.
Seguindo, após a apresentação, teve início o primeiro ponto de pauta já
reformulada, conforme segue abaixo.
1 - Informes nacionais;
2 - Conjuntura;
3- Eleições para reitor(a) nas IES.
4 - Luta contra EaD e Trabalho Remoto.

2. - INFORMES NACIONAIS:

FONASEFE

O FONASEFE tem se reunido toda terça-feira, pela manhã, e avançado
em algumas ações e debates importantes para o conjunto do funcionalismo público.
Através das assessorias jurídicas das entidades nacionais, está buscando ações para
reverter a normatização que possibilitou a alteração no SIGEPE das consignações do(a)s
servidores públicos federais, o que, em várias categorias, tem gerado suspensão dos
descontos (sindicalização) por parte do(a)s sindicalizado(a)s. Segundo a assessoria
jurídica. o fato de um(a) servidor(a) realizar a suspensão da consignação ele não está se

dessindicalizando, já que essa ação deve ser realizada junto à seção sindical. Já foi
enviado um ofício do FONASEFE para o SERPRO e feita solicitação de reunião, porém
eles informaram que esse assunto não é com eles e sim com Secretaria de Relações do
Trabalho do Ministério da Economia, com a qual também estamos solicitando reunião.
Outra ação importante informação é a de que o FONASEFE, na tentativa de articular as
ações nos estados, está indicando para que no dia 04 de junho de 2020, em todos os
estados, sejam realizadas reuniões dos Fóruns de luta em defesa dos serviços públicos e
em articulação com os movimentos sociais. Por fim, nessa semana, no dia 27 de maio,
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em alguns estados do Brasil foram realizados atos silenciosos contra o governo
Bolsonaro e Mourão; em defesa do SUS e por EPIdo(a)s profissionais da saúde, entre as
pautas específicas de cada estado. A ideia é que esse tipo de ação, resguardada todas as
precauções de segurança e orientações da saúde, seja realizado de forma sistemática.

Ações de Solidariedade:

O ANDES-SN, assim como suas seções sindicais, continua com ações de
solidariedade no que tange a doação de cestas básicas, material de higiene e proteção
individual, produção de matérias de combate à pandemia, entre outras. Semanalmente,
temos divulgado, através da comunicação do ANDES-SN, uma matéria para divulgar
essas ações. Assim como, estamos dando continuidade à campanha de card de
valorização das instituições públicas de ensino, divulgando suas ações no período da
pandemia.

Assembleias on-line das seções sindicais:

O estatuto do ANDES-SN, assim como os regimentos das seções
sindicais, não contempla a realização de assembleias on-line, por conta de todo debate
acumulado ao longo dos últimos 30 anos no Sindicato Nacional. Porém, nesse
momento, diante da pandemia e da impossibilidade de realização presencial de

assembleias, algumas seções sindicais estão enfrentando dificuldades, pois precisam
realizar algumas ações que necessitam da anuência do(a)s sindicalizado(a)s. Assim, a
orientação é que toda seção sindical que tiver demanda para a realização de assembleia
para tratar de assunto IMPRESCINDÍVEL, que se refira à prorrogação de mandato da
Diretoria ou ação que tenha período para realização vencendo durante a pandemia e que
demande decisão da Diretoria, deve fazer consulta à Assessoria Jurídica Nacional, via
Secretaria-Geral do ANDES-SN, para orientação. Ressaltamos que as consultas à
categoria, de assuntos cotidianos, devem ser realizadas através de reuniões e plenárias
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virtuais e não com a convocação de assembleias virtuais, que devem ser restritas a
assuntos imprescindíveis.

CSP-Conlutas.

A SEN, reunida no dia 22 de maio, deliberou pelas seguintes ações:
Campanha pelo “Fora Bolsonaro e Mourão, já!” e defesa de 30 dias de quarentena geral
(lockdown), com garantia de renda para todo(a)s; participar, em 27/05, do dia nacional
de ações do funcionalismo federal; apoio à iniciativa das centenas de entidades que
subscrevem o pedido de impeachment de Bolsonaro; apoiar campanhas de
Solidariedade do Luta Popular, Povos indígenas, Camponeses e Quilombolas; participar
ativamente da Campanha pela Reestatização da Embraer.

Fórum Sindical, Popular e de Juventudes de Luta por Direitos e Liberdades
Democráticas.

Em reunião dia 25 de maio o Fórum deliberou apresentar na reunião da
Plataforma organizada pelas Frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular a proposta do dia
nacional de lutas em 06 de junho; organizar uma plenária virtual do Fórum na segunda
quinzena de junho; dar continuidade aos programas da Rádio Fórum com programas
cujos temas serão Cultura e Solidariedade de Classe.

Comissão Eleitoral Central (CEC)

Em reunião, no dia 22 de maio, a CEC deliberou pela manutenção da
suspensão do processo eleitoral de escolha da nova Diretoria do ANDES-SN, para o
biênio 2020-2022, e pela manutenção da suspensão da realização de campanha eleitoral
por todos os meios, inclusive digital. A CEC havia indicado à Diretoria Nacional do
ANDES-SN para que buscasse amparo jurídico para tomar todas as medidas cabíveis
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para a prorrogação do mandato dessa atual Diretoria, até a posse da nova. A presidente
da CEC informou que a Diretoria se reuniu nos dias 14 e 15 de maio e decidiu prorrogar
o mandato por até 90 dias, podendo ser prorrogado novamente por igual período, tendo
em vista o cenário ainda adverso para a retomada do calendário eleitoral de campanha.
A CEC, ao ouvir mais uma vez a avaliação do jurídico sobre a petição jurídica que
subsidia a prorrogação, discutiu e se posicionou, por unanimidade, ser signatária à
decisão da atual Diretoria.

Assinatura do pedido de Impeachment de Bolsonaro

O ANDES-SN foi procurado por entidades do campo popular e partidos
políticos para subscrever o pedido de impeachment de Bolsonaro. Diante da
impossibilidade de realização de assembleias de base e da urgência para deliberar sobre
o assunto, a Diretoria, reunida nos dia 14 e 15 de maio, após avaliação dos limites da
tática e de que não tem nenhuma confiança nesse Congresso Nacional, deliberou por
assinar o pedido, por entender que é importante construir ações unitárias do campo
combativo para derrotar Bolsonaro/Mourão.

7

Informes da Semana de lutas do setor IEES-IMES
O lançamento da Semana de luta do setor IEES-IMES foi feito através do vídeo do
presidente do ANDES-SN, Antonio Gonçalves, na sexta-feira passada (22/05/20), onde
foram apresentadas a agenda e as ações que seriam realizadas na semana de 25 a 30 de
maio, como seguem:
1. Vídeo com as ações das IEES-IMES de enfrentamento à pandemia;
2. Diversos Cards sobre as lutas do setor no último período:
• Contra o trabalho remoto, combate ao assédio; defesa dos direitos e da vida do(a)s
trabalhadore(a)s da saúde;
Cards de denúncia do não pagamento de 13º salário do(a)s servidore(a)s público(a)s de
MG e dos atrasos salariais nas Instituições (MG, RN, entre outras);
3. também foi publicado o Mural de ações:
a) de enfrentamento aos Governos dos Estados/Municípios;
b) de iniciativas de solidariedade em tempos de pandemia; e
c) de conquistas das lutas da categoria docente;
4. A live do ANDES-SN dessa semana do foi especial, dedicada à semana do setor,
com o tema “Ações de solidariedade e defesa dos direitos”, que teve a participação de
quatro Seções Sindicais – Luciane Soares da Silva, pela ADUENF, Gilberto Correia da
Silva, pela APUG, Ana Paula Ginflskoi, pela ADUNIMONTES e Arturo Samana, pela
ADUSC; mediadas pela coordenação do setor, a Diretora Roseli Rocha, 2ª. VPR
Pantanal/ADUEMS;

5. InformAndes especial com a pauta:
a) dados parciais da “Pesquisa de financiamento das IEES-IMES”
b) situação de precarização em diversas instituições: MG, RJ, BA e PR, e até ameaça de
privatização de empresas públicas e universidades pelo governador Witzel, no RJ.
6. lançamento do caderno da Previdência nos Estados e entrevista Ping Pong com
Sara Granemann – com versão digital em nossa página.
Adiamento do ENEM
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-O ANDES-SN participou da solicitação coletiva, com outras entidades, pelo adiamento
do ENEM, endereçada ao MEC, Congresso Nacional, Conselho Nacional de Educação,
MPF e Sociedade Civil em geral.
-O TCU recomendou o adiamento do Enem
- PL nº 1.277 de 2020 - aprovado no Senado e agora está na Câmara Federal.
- O Inep anunciou a suspensão do Enem por 30 a 60 dias. Segundo a última publicação
no DOU, a nova data do Enem ainda está em aberto.
2. Conjuntura:
1. O avanço da pandemia no Brasil:
a. Aumento nos números de casos e mortes e o risco da naturalização delas
na consciência média;
b. A negligência do governo federal: sem ministro da saúde em plena
pandemia;
c. A negação da gravidade e da ciência, com a tentativa de impor o uso da
hidroxicloroquina;
d. Faltam testes diagnósticos, leitos, profissionais de saúde (burocracia e
ação das corporações), EPI e medicamentos;
e. Isolamento social total e falta de perspectiva de superação da crise
(segundo a OMS, a COVID-19 pode se tornar uma doença endêmica).
Exemplo do Chile, que flexibilizou o isolamento e o sistema de saúde
está caótico;
f. A pandemia assume um caráter de classe e gênero com grande impacto
sobre a classe trabalhadora: mortes nas periferias e violência doméstica.
2. Rebatimentos econômicos
a. Queda do PIB, que será negativo. No 1º trimestre caiu 1,5% ;
b. Risco de recessão mundial: plano Marshall, teorias keynesianas. Aqui no
Brasil, avança a agenda ultraliberal (1,3 tri para os bancos, auxílio
emergencial e granada no bolso do inimigo);
c. Intensificação dos ataques à classe trabalhadora no cenário futuro;
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d. Assédio para ampliar a margem de consignação no contracheque,
facilitando a inibição do desconto da mensalidade sindical.
3. Ataques à classe trabalhadora
a. Instrução Normativa (IN) º28;
b. Medida Provisória (MP) nº 905/20, da carteira verde-amarela;
c. Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 10/20 do “Orçamento de
Guerra”
d. Projeto de Lei complementar (PLP) nº 39/2020, que congela salários até
dezembro 2021;
4. O funcionamento das IES
a. Luta pela suspensão do calendário acadêmico;
b. Trabalho remoto e EaD (apenas 6 das 63 Universidades aderiram),
regime híbrido, decisões monocráticas (casos como da UFMS, IFPI,
UFC);
c. IN nº 28;
d. Calendário do ENEM: a suspensão foi uma vitória!;
e. Corte de bolsas da CAPES e de bolsas do PIBIC (hierarquização da
ciência);
f. Desafio de pensarmos o nosso trabalho em tempos de pandemia.
5. Ações políticas protofascistas
a. Atos bolsonaristas pelo Dia do exército;
b. Ato na Praça dos Três Poderes em Brasília (DF);
c. Acampamento bolsonarista armado em Brasília (DF);
d. Aparelhamento da Polícia Federal.
6. Disputas intraburguesas:
a. Queda do Moro, surgimento de um candidato a presidente;
b. Divulgação do vídeo da reunião ministerial: contribuiu para consolidar a
sua base de apoio mais radical;
c. O impeachment de Bolsonaro;
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d. Os acordos de Bolsonaro com o Centrão;
e. Inquérito no STF e a ação do Procurador Geral da República, Augusto
Aras, o “novo engavetador geral da república”;
f. Cassação da chapa Bolsonaro/Mourão no TSE a partir do inquérito das
fake news;
g. Tensões com o Congresso e o STF, com ameaça de fechamento do
regime;
h. Apoio nos quarteis, das polícias (caso da ROTA em SP), milicianos e de
30% da sociedade;
7. A organização da classe trabalhadora
a. Persiste a fragmentação: derrotar Bolsonaro agora versus em 2022, com
frente eleitoral ampla;
b. 1º de maio (fragmentado), 15M, ENEM;
c. Diálogo com a classe trabalhadora: discurso pelo fim do isolamento tem
apelo social, principalmente nas periferias;
d. O papel das igrejas neopentecostais;
8. O desafio de manter a mobilização com a perspectiva de greve e construir ações
unitárias em meio à pandemia.

3. Eleições para reitor(a) nas IES

A eleição para reitor(a) nas IES deverá se encerrar no âmbito da IES.
Devemos reafirmar o princípio da autonomia das universidades, ainda que tenhamos
que defender consulta com lista tríplice, ou prorrogação de mandatos de reitore(a)s para
evitar a nomeação de interventore(a)s imposta pelo governo. É importante a atenção
sobre a MP nº 914/19, editada na véspera do Natal, que irá caducar. Por outro lado, o
governo encaminhou novamente ao Congresso Nacional o Projeto do “Future-se”, no
dia 27 de maio de 2020. Pode ser que nesta nova mensagem esteja previsto a eleição
para reitore(a)s. O presidente Antonio esclareceu que ainda não temos detalhes sobre o
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novo texto encaminhado, mas que é possível que tenham sido incluídos outras questões.
Assim que tivermos o texto em mãos, faremos uma avaliação e encaminharemos para as
seções sindicais.
Vário(a)s docentes relataram a situação em suas IFES e IEES, pois
muitos reitore(a)s estão por encerrar o mandato e há uma preocupação de que, com o
impedimento da comunidade universitária de retornar às atividades depois do período
previsto para os mandatos se encerrarem, o MEC poderá nomear interventore(a)s para
as IES. Diante disso, fica a dúvida sobre os procedimentos a serem adotados, se uma
consulta virtual à comunidade, se a eleição apenas pelos conselhos das universidades, se
fazem um pedido para a prorrogação dos atuais mandatos, sendo que alguns/algumas
reitore(a)s já se manifestaram que não desejam permanecer além do período regular dos
seus mandatos. Diante disso, a Diretoria do ANDES-SN entende que, nessas condições,
temos que garantir o respeito à autonomia universitária e que a decisão pelo método de
escolha mais adequado cabe às comunidades universitárias. O pior cenário é o do MEC
nomear interventore(a)s pró-tempore, alegando a incapacidade da realização das
consultas à comunidade.

4. Luta contra EaD e o Trabalho Remoto

É necessário que nossas análises, ainda em construção, considerem alguns
elementos referentes aos princípios construídos na luta e nas ações políticas e reflexivas
pelo ANDES-SN ao longo dos últimos trinta anos e, ao mesmo tempo, considerando a
conjuntura e a realidade, é necessário que elenquemos alguns pressupostos para nossa
análise, como segue abaixo.
PRINCÍPIOS:
 Partimos das análises construídas ao longo das últimas três décadas, para
considerar o projeto do capital para a Educação, considerando a EaD
como uma estratégia para a implementação da chamada educação
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terciária, assim como todas as transformações impostos no mundo do
trabalho pela reestruturação produtiva;
 Defesa da Educação Pública, gratuita, de qualidade, socialmente
referenciada, laica, universal, antipatriarcal, antissexista, anticapacitista e
antirracista;
 A defesa do ensino presencial como forma hegemônica de modelo de
ensino, que possa garantir, entre outros, a interação social real;
 A rejeição a qualquer forma de ações excludentes de educação;
 A defesa do tripé ensino-pesquisa-extensão;
 A prioridade em defender a VIDA.

PRESSUPOSTOS:
 Vivemos em um momento de excepcionalidade, e por isso não é possível
a transposição da antiga “normalidade” para esse momento;
 Não sabemos quando poderemos retornar as atividades presenciais na
educação pública;
 O trabalho docente não é apenas ensino, então é necessário
diferenciarmos, no caso do(a)s professore(a)s, EaD e trabalho remoto;
 É necessário nos prepararmos para aquilo que estão denominando “nova
normalidade”, enquanto não tivermos vacina para a COVID-19;
 Toda e qualquer ação nas instituições de ensino superior (federais,
estaduais, municipais, institutos federais e CEFET), não deve ser imposta
sem antes realizar um diagnóstico das condições materiais, sociais,
emocionais, de professore(a)s e estudantes;
 Os diagnósticos não devem ser induzidos/ manipulados;
 Não podemos aceitar nenhuma ação que permita o aprofundamento da
desigualdade. Por exemplo, se as ações de ensino realizadas de forma
remota

permitirem

a

integralização

dos

currículos,

estaremos

aprofundando as desigualdades internas entre o(a)s estudantes que
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acessaram e os que não acessam, uma vez que uns vão se formar e outros
não;
 Os ataques ao funcionalismo público e à educação é um dos eixos
centrais desse governo, seja pela pauta neoliberal expressa por Paulo
Guedes, seja pela pauta Olavista expressa pelo Wentraub e outros;
Por fim, é importante frisar que esse é um momento de construção. Não
temos posição fechada, não temos respostas para tudo, mas temos orientações para
nosso caminhar e esperamos fazer isso de forma coletiva e em defesa das
instituições públicas de ensino, da democracia e da vida.

O QUE ESTAMOS FAZENDO:
 Lançamos orientações sobre o preenchimento do Plano de Trabalho, para
aquelas instituições em que esse já era um instrumento antes da
pandemia, seguindo as orientações da Assessoria Jurídica Nacional
(AJN);
 Lançamos uma nota tratando do EaD e do Trabalho Remoto;
 Estamos debatendo nessa reunião conjunta dos setores;
 Faremos uma reunião do Pleno do GTPE, para tratar do assunto.
Temos que pensar novas ações a partir da maturação do assunto de forma
coletiva.

Encaminhamentos

1. Que o ANDES-SN e suas Seções Sindicais se incorporem nas 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;
2. Que o ANDES-SN faça um ofício para o MEC reivindicando que os processos
internos das IFES sejam respeitados no que se refere à eleição de reitore(a)s e
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que não sejam, em hipótese alguma, indicado(a)s interventore(a)s. A AJN
poderá orientar as assessorias jurídicas das seções sindicais, onde for necessário,
para construir a ação local;
3. Que as Seções Sindicais impulsionem debate, no interior das IES, sobre as
adaptações necessárias para o período posterior ao isolamento social;
4. Que as Seções Sindicais defendam a autonomia das IES em reestabelecer o
calendário acadêmico quando da retomada das atividades presenciais;
5. Solicitar informações das Seções Sindicais sobre “plano de contingência”,
“plano de biossegurança” e outros das IES;
6. Solicitar informações das Seções Sindicais de diagnósticos que estejam sendo
realizados nas IES sobre condições tecnológicas da comunidade acadêmica;
7. 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;
8. 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 o(a)s professore(a)s;
9. 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;
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ANEXO 1

Ana Carolina Galvão (ADUFES); Suzana Maria Zatti Lima (SINDCEFET-MG); Julio
Ricardo

Quevedo

dos

Santos

(SEDUFSM);

Ana

Paula

Glinfskói

Thé

(ADUNIMONTES); Ricardo Coelho de Barros (ADUFAL); Manuela Finokiet
(SINDOIF - Manhã); Adriana Pancotto (SINDOIF - Tarde); Leni Hack
(ADUNEMAT); Simone Carvalho (ADUEMG); Paulo Vieira Neto (APUFPR);
Sidiney Ruocco Júnior (ADUFU); Alexandre Galvão Carvalho (ADUSB); Marina
Tedesco (ADUFF); Maria Jaqueline de Grammont Machado de Araújo (ADUFSJ);
Clecio Mendes (SESUNILA); Fernando José de Paula Cunha (ADUFPB); Alessandra
Carrijo (ADUNIOESTE); Daniel Augusto Pereira (ADUFLA); Kathiuça Bertollo
(ADUFOP); Paulo Marcelo Cambraia da Costa (SINDUFAP); Adriana D'Agostini
(SSIND DO ANDES-SN NA UFSC); Rúbia Vogt (SSIND DO ANDES-SN NA
UFRGS); Alexandre José Medeiros do Nascimento (ADUFPI – Manhã); Dayvide
Magalhães de Oliveira (ADUFPI – Tarde); José Queiroz Carneiro (ADUFPA); José
Carlos Bianchi (SINDUTF-PR); Ronalda Barreto Silva (ADUNEB); Leandro Araujo
(ADUR-RJ); Ana Lucia Gomes (ADUA); Luciana Leandro da Silva (ADUFCG);
Camila Elizandra Rossi (SINDUFFS); Arturo Rodolfo Samana (ADUSC); Neila Nunes
de Souza (SESDUFT); Frederico Írias (ASDUERJ - Manhã); Dário Sousa
(ASDUERJ – Tarde); Sandra Maria Gadelha de Carvalho (SINDUECE); Cláudia
Marques Roma (ADUFDOURADOS); Antônio Eduardo Oliveira (APUR); Wagner
Romão (ADUNICAMP); Annie Schmaltz Hsiou (ADUSP - Manhã); César Augusto
Minto (ADUSP - Tarde); Thiago Arruda Queiroz (ADUFERSA); Zaira Valeska
Dantas da Fonseca (SINDUEPA); Eduardo Jorge (ADUFERPE - Manhã); Hélcio
Batista (ADUFERPE - Tarde); é Armando Wilson (ADUFMAT); Augusto Santiago
Cerqueira (APESJF); Cacilda Rodrigues Cavalcanti (APRUMA); Cesar Beras
(SESUNIPAMPA); Eduardo Forneck (APROFURG); Elder Lanes (SESDUF-RR);
Fabio Venturini (ADUNIFESP); Fernando César Paulino Pereira (ADCAC); Kelania
Freire (ADUERN); Luis Antonio Pasquetti (ADUNB); Marco Aurélio Stefanes
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(ADUFMS); Maria Carlotto (ADUFABC); Mauriene Freitas (ADUEPB); Moisés
Silveira Lobão (ADUFAC); Reinalda Souza Oliveira (ADUFS-BA); Ricardo Nobrega
(ADUENF); Celeste Pereira (ADUFPEL); Joannes Forte (SINDIUVA SS do ANDESSN).
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ANEXO 2
INFORMES DAS SEÇÕES SINDICIAIS
REUNIÃO CONJUNTA DOS SETORES DAS IEES/IMES E IFES, DIA 29 DE
MAIO, VIRTUALMENTE

ADUFES
Informe prestado por: Ana Carolina Galvão, Centro de Educação - UFES
Informes da Associação dos Docentes da Ufes (Adufes) para reunião dos setores do
Andes-SN de 29 de maio
1. Lives:
A Adufes tem realizado lives transmitidas pelo canal do youtube como forma de
ampliar o contato com a base, abordando temas de interesse da comunidade
universitária.
02/04 – A pandemia do novo coronavírus e o funcionamento da Ufes
09/04 – A educação a distância e suas implicações para a educação básica e o ensino
superior
29/04 – O combate ao novo coronavírus no Espírito Santo
06/05 – Os sindicatos o enfrentamento do governo Bolsonaro
13/05 – Os desafios da educação especial durante a pandemia da Covid-19
14/05 – As ações da Adufes durante a pandemia
20/05 – Dívida pública e a crise brasileira
26/05 – Suspensão do calendário acadêmico da Ufes
29/05 – Desafios da educação: limites e alternativas necessárias (programada)
02/06 – A universidade necessária em tempos de pandemia (programada)
2. Abertura de espaço para textos de docentes no site do sindicato
Docentes podem contribuir com textos opinativos, análises, crônicas, ensaios,
poemas, contos a partir das diversas áreas do conhecimento em que atuam.
Como manifestação livre da categoria, os textos podem versar sobre temáticas
direta ou indiretamente ligadas às pautas de luta do movimento sindical docente.
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http://adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3412-adufes-inaugura-espaco-paratextos-de-docentes-em-seu-site-e-redes.html
3. Criação de uma aba no site do sindicato para informações sobre a
pandemia
Com links sobre casos de Covid-19 no mundo, no Brasil e no ES; mapa para
redes de solidariedade nas favelas e periferias; as ações nas mais variadas frentes
desenvolvidas pela comunidade acadêmica da Ufes de enfrentamento à doença;
as campanhas de arrecadação de donativos para a confecção de materiais de
proteção; informações sobre como contribuir e se voluntariar.
http://adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3413-coronavirus-em-tempo-realadufes-cria-espaco-no-site-para-as-noticias-sobre-a-covid-19.html
4. Assessoria Jurídica
A assessoria jurídica da Adufes deu andamento às ações relativas à Instrução
Normativa nº. 28/2020 e à aplicação da nova alíquota da contribuição
previdenciária, com pedido de tutela de urgência com base maior em sua
natureza confiscatória.
https://adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3414-adufes-ingressa-com-acoesjudiciais-para-garantir-direitos-da-categoria-durante-a-pandemia.html
5. Registro de “trabalho remoto – Covid-19” como “afastamento”
A Adufes questionou a reitoria sobre o registro lançado de “afastamento” em
função da realização de trabalho remoto. Depois de insistir com a Pró-reitoria de
Gestão de Pessoas (Progep), a partir do mês de maio as/os docentes não estão
mais “afastados”, mas sim em “atividade”. Porém, o lançamento de afastamento
nos meses de março e abril permanece, razão pela qual a Adufes deve, no início
de junho, consolidando-se o registro “em atividade” no mês de maio, interpelar
novamente a Progep para alteração dos meses anteriores.
https://adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3427-adufes-faz-novainterpelacao-a-progep-sobre-registro-funcional-que-considera-trabalho-remotocovid-1-como-afastamento.html
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6. Suspensão do calendário acadêmico
A Universidade Federal do Espírito Santo não suspendeu seu calendário
acadêmico e a Adufes tem feito forte campanha para que isso ocorra.
Conseguimos que o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) fosse
convocado (19/05), mas a decisão foi de remeter o assunto aos Centros de
Ensino para que o debate seja feito com a comunidade acadêmica. Assim, depois
de 70 dias da interrupção das atividades presenciais e mais de 60 dias sem
sessão do CEPE (pelo menos três sessões ordinárias não convocadas), foi dado
prazo de “escuta” entre 20 e 28 de maio para que os Centros de pronunciem a
respeito.


O sindicato enviou solicitação a todos os departamentos e colegiados da
Ufes para participar das reuniões que pautam o assunto. Até o momento
desse relato (23/05), participamos ou agendamos 43 intervenções em
reuniões remotas.



Mesmo antes dessa data estabelecida pelo CEPE, considerando que a
seção sindical já vinha provocando a discussão, fizemos uma campanha
com cards a respeito da suspensão do calendário que são diariamente
publicados em nossas redes sociais.



Para pressionar a sessão do CEPE no dia 19, fizemos uma campanha
com a comunidade acadêmica de fotos com cartazes “Suspende o
calendário, Cepe!”. Eles foram publicados durante todo o dia, antes e
durante a sessão remota do conselho.

http://adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3403-adufes-exige-suspensao-docalendario-academico-e-garantias-de-condicoes-de-trabalho-e-ensino.html

04

Abril

2020 (links dos diversos documentos protocolados junto à Reitoria).
https://www.adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3406-adufes-contesta-resolucao-daufes-e-mantem-defesa-da-suspensao-integral-do-calendario-academico.html 07 Abril
2020 (link das Res. 04 e 07 e fala na sessão do CUn em vídeo).
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https://adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3411-resolucao-da-ufes-aprofunda-aprecarizacao-das-condicoes-de-trabalho-docente-em-tempos-de-pandemia.html 15 Abril
(parecer jurídico da Adufes sobre Res. 07).
http://www.adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3416-adufes-protocola-novodocumento-pedindo-suspensao-do-calendario-academico.html 23 Abril (link ofício
CEGE, fala da suspensão de bolsas e substitutos, avaliação jurídica).
http://www.adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3423-reuniao-conjunta-dos-setoresdo-andes-sn-demonstra-que-a-ufes-esta-na-contramao-da-maioria-dasuniversidades.html 27 Abril (levantamento do Andes-SN sobre ensino não presencial,
bolsas, terceirizados e ações de solidariedade).
http://adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3450-contesta-argumentos.html
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de

maio (análise de todos os pareceres das pró-reitorias a respeito da suspensão do
calendário).
https://www.adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3453-nota-sobre-a-sessao-do-cepeque-debateu-a-suspensao-do-calendario-da-ufes.html 19 Maio (com todos os pareceres
emitidos pelas pró-reitorias).
https://adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3457-presidenta-da-adufes-convidacomunidade-academica-para-live-que-ira-debater-pedido-de-suspensao-docalendario.html 21 Maio (live Adufes sobre suspensão do calendário e observações
sobre o pedido da Adufes).
http://adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3458-assessoria-juridica-da-adufesresponde-as-principais-perguntas-da-categoria-sobre-suspensao-do-calendarioacademico.html 21 Maio (respostas da Assessoria Jurídica às principais perguntas da
categoria).

ADUNEMAT
Informe prestado por: Leni Hack, Tesoureira da ADUNEMAT
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1-) Situação Política Estadual: o Estado contabilizou até o momento 1075
casos confirmados de Covid-19 e registrou 34 mortes até o momento. O Governo do
Estado que anterior a pandemia insistia em dizer que o Estado se encontra em estado de
calamidade, decreto este utilizado como desculpa para caçar direitos dos servidores
públicos estaduais e aplicar uma política de arrocho nos investimentos a saúde,
educação e seguridade social, com fechamento de escolas, diminuição de verbas para as
áreas sociais, assinou o decreto 424/2020, em março que tem sua vigência até o
próximo mês e que trata da declaração de estado de calamidade pública no âmbito da
Administração Pública, em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros
decorrentes do COVID-19.
2-) ADI que desobrigou os repasses constitucionais de orçamento da
UNEMAT: o Governador do Estado Mauro Mendes (DEM) no começo do ano recorreu
ao Supremo Tribunal Federal, para questionar os artigos 245 e 246 a Constituição do
Estado de Mato Grosso, os quais disciplinam a aplicação do percentual mínimo em
educação, previsto no artigo 201 da Constituição Federal. O artigo 246 em especial,
dispõe sobre a aplicação do percentual da receita corrente líquida na manutenção e
desenvolvimento da Universidade do Estado de Mato Grosso. Com a decisão da ADI, a
UNEMAT deixa de ter a sua receita vinculada a 2,5% da receita do Estado e o repasse
passa a não ser mais obrigatório. Além da UNEMAT, a educação básica também foi
afetada com a decisão, por meio do artigo 245. A Assembleia Legislativa do Mato
Grosso – ALMT depois de uma grande movimentação da ADUNEMAT, com
audiências públicas e articulação dos segmentos da universidade recorreu ao STF, pois
era a parte no processo, e então a ADUNEMAT e UNEMAT se registro enquanto
Amicus Curae na ação que será julgada 29 de maio de 2020;
3-) Reforma da Previdência: no dia 14 de janeiro de 202, o Conselho da
Previdência de Mato Grosso aprovou o envio à Assembleia Legislativa da Proposta de
Emenda Constitucional (PEC), que prevê mudanças nas regras de concessão de
aposentadorias dos servidores estaduais, seguindo os mesmos moldes da reforma
nacional. Depois de ter aprovado no dia 07 de janeiro de 2020 o aumento da alíquota
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previdenciária, que pela proposta do Executivo, a contribuição previdenciária dos
servidores da ativa aumentará de 11% para 14%. Aposentados e pensionistas que
ganham R$ 5.839, que hoje são isentos de contribuição, passariam a pagar de forma
abusiva 14%, o que representaria uma grande injustiça e um grande rombo no
orçamento dos que já contribuíram durante toda a vida. A mesma alíquota seria cobrada
dos inativos que ganham acima de R$ 5.839 e atualmente pagam R$ 11%. Durante o
período da pandemia e aprofundamento das consequências da Covid-19 o Governador
tentou aprovar a Reforma da Previdência, que na análise dos sindicatos de categoria do
poder executivo é pior que a reforma federal, com pedido de vistas e mobilização virtual
o projeto entrará na pauta da ALMT em 03 de de junho e tem data prevista para término
de votação em 05 de julho de 2020.
4-) Isolamento Social: desde o início da pandemia e a adoção das
medidas de proteção e combate a COVID-19 o governo do estado tem tido resistência
em adotar totalmente o isolamento social, decretou-se o isolamento, no entanto, a
medida foi relaxada e o governo do Estado por meio de decreto mandou que os
servidores técnicos voltassem a trabalhar 8 horas por dia, a UNEMAT até então
encontra-se com o calendário acadêmico suspenso e com atividades administrativas
funcionando, as atividades acadêmicas presenciais estão suspensas.
5-) Plenárias on-line: a ADUNEMAT construiu duas grandes plenárias, a
primeira ocorreu no dia 30 de março de 2020 e teve como objetivo discutir dois eixos
principais: análise de conjuntura e discussão de um planejamento de ações a serem
desenvolvidas em ambiente online e a segunda, no dia 13 de abril de 2020, decorrente
das discussões na primeira plenária que teve como pauta a questão da Ensino a
Distância (EAD), que contou om participação dos segmentos da universidade,
representantes dos sindicatos de categoria estadual e contribuição de professores de
outras instituições nacionais, a plenária teve um papel importante na compreensão geral
de que a EaD não era uma discussão fácil e que requeria aprofundamento sendo assim
evidenciado a negação de tal metodologia pela comunidade acadêmica.
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6-) Campanhas de divulgação na mídias e lives: a ADUNEMAT entende
que nesse momento de aprofundamento da crise diante a pandemia a informação e a
disputa das narrativas e concepções da população requer uma estratégia de comunicação
e informação que dispute com as Fake News, nesse sentido tem produzido uma grande
quantidade de materiais informativos com a ajuda de sua assessoria de comunicação
para ser divulgado em nosso site e redes sociais, bem como desenvolvendo diversas
lives com temáticas da atualidade, que envolvam a pandemia e que possa informar e
divulgar a produção que a universidade tem.
7-) Campanhas de Solidariedade: A ADUNEMAT e suas Subseções
desenvolveu algumas campanhas de arrecadação de alimentos, materiais de higiene e
distribuiu para população. Como organizações sociais e sindicais, não-governamentais,
instituições públicas de ensino e pastorais de igrejas do município de Cáceres - MT e
região se engajaram em uma campanha de conscientização e solidariedade durante o
isolamento social recomendadao por conta da pandemia do coronavírus em CáceresMT. A campanha começou pela iniciativa do prof. Admilson Costa da Cunha do IFMT
“Prof. Olegário Baldo” juntamente com prof. João Ivo Puhl, atual coordenador do
núcleo UNEMAT UNITRABALHO, que identificaram a necessidade de organizar uma
campanha para atendimento de população com vulnerabilidade econômica e social
durante a pandemia.

ADUFAC
Informe prestado por: ADUFAC
I
- A adufac em conjunto com a Unidade Classista do Acre fez a entrega na
primeira semana de maio de cestas com alimentos não perecíveis e álcool gel para os
agricultores do Bujari que realizavam a feira agroecológica da UFAC, foram
beneficiadas cerca de 8 famílias que estão sem possibilidade de vender seus produtos
agroecológicos por conta da pandemia e por isso estão passando por grande
necessidade.
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-A adufac juntamente com outros movimentos sociais do Acre participou
da criação da brigada popular na luta contra o Covid 19. Nossos Compromissos com os
trabalhadores e a população em geral:
1) Criar um disque denúncia para dar assistência aos trabalhadores,
desempregados e a população em geral, que não estejam sendo atendido de forma
adequada na área da saúde e assistência social, nesse período de pandemia.
2) Atuar junto aos trabalhadores em geral, inclusive aqueles que não tem
representação sindical ativa, a partir da construção de protocolos de proteção, em cada
seguimento de trabalho essencial, para evitar o seu contágio ao covid 19, e exigir o
cumprimento por parte dos patrões e governantes.
3) Fazer as denúncias e encaminhar semanalmente o levantamento dos
casos de falta de atendimento pelos órgãos públicos da saúde e assistência social a nível
municipal e estadual para a imprensa local e acionar, em alguns casos, o Ministério
Público Federal, Estadual e do Trabalho, a Vigilância Sanitária e demais órgãos
competentes.
4) Realizar denúncias no atraso do auxílio emergencial e lutar pela
continuidade do pagamento de uma renda mínima pelo governo, para esse seguimento
da população após o período da pandemia.
- Estamos realizando uma série de vídeos com docentes da UFAC e
outros profissionais com as seguintes temáticas:
1. Adufac na Greve Nacional pela Educação 18M
2. Corona Vírus no Acre. Médico infectologista Thor Dantas faz alerta à
população
3. Taxas de infecção por novo Coronavírus no Acre impressionam.
4. Corona vírus - Adufac em defesa da vida!! #fiqueemcasa
infectologista Thor Dantas faz alerta.
5. Informações sobre o benefício prometido pelo governo
6. Mulher você não está sozinha.
7. Não a MP da grilagem, com o professor Marcos Almeida
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8. 15 de maio, orgulho de ser Trans e Travesti
9. 18 de maio, dia Nacional de combate ao abuso e exploração sexual de
crianças e adolescentes.
- Em relação a Instrução Normativa nº 28, houve a sua aplicação a partir
desse mês de maio na UFAC, mesmo tendo mandado requerimento para que a reitoria
solicitando que não a fizesse utilizando-se da sua autonomia universitária, mas
seguraram o corte só no mês de abril.
Em relação as atividades de ensino estão totalmente suspensas na UFAC,
não houve regulamentação para trabalho remoto para os docentes e o calendário foi
suspenso sem previsão de retorno.

ADUSC
Informe prestado por: Arturo Rodolfo Samana, presidente ADUSC

Da universidade
No 17/03 se aprovam resoluções para suspensão de aulas presenciais da
graduação, e o semestre de 2020.1 é suspenso. Implementa-se o trabalho remoto de
atividades administrativas (17/03/2020 Res. CONSU 03/2020) e cria-se o Comitê de
Crise

COVID–19

da

UESC.

Programa-se

a

Central

Covid-19

(http://www.uesc.br/covid-19/index.php?item=projetos-e-pesquisas.php) que reúne os
planos e ações contra a doença. A seguir:
Estudo sobre reações psicológicas e fatores associados durante a
epidemia da Covid-19 no Brasil;
Pesquisadores descrevem a detecção de genoma do SARS-CoV-2 com
100% de confiança;
Epidemic Covid Mathematical ModelENPATHOS: plataforma da UESC
para orientar pequenosempreendedores; UESC hospeda visualizador/comparador das
trajetórias de progressão do Covid19.
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Com frequência de dois dias é lançado o Informativo Epidemiológico
Microrregião Ilhéus – Itabuna sobe coordenação da Profa. Pollyanna Alves Dias CostaPresidente do Comitê de Crise COVID–19 da UESC.
No 21/05 aprova-se o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão
da Universidade Estadual de Santa Cruz decide participar do “Programa Médicos Pela
Vida’’ e vai se adequar o Curso de Medicina para atender a esta demanda emergencial
no quesito de obter a revalidação de diplomas médicos emitidos por instituições
estrangeiras.
Da Seção Sindical
14-05 ADUSC participa de campanha solidária em itabuna
A ADUSC se juntou a mais uma ação de solidariedade, neste período de
crise devido à pandemia do novo coronavírus. Com iniciativa do Comitê em Defesa da
Educação Pública de Itabuna, a campanha Educação Solidária vai arrecadar doações
para ajudar as famílias mais carentes da cidade, identificadas por meio de um
levantamento do Projeto Doar.
07-04 ADUSC participa da Campanha UESC Solidária, uma rede de
apoio ás famílias do Salobrinho e de Vila Cachoeira, vizinhos da UESC. A ação é
combinada entre ADUSC, AFUSC - Sindicato, DCEUESC e PROEX-UESC, em
parceria com a Associação de Moradores do Bairro Salobrinho e de vila Cachoeira. Até
o 20/05/20 temos realizado os seguintes trabalhos:
Total de cestas básicas entregues: 305,
Total de máscaras entregues: 80,
Total de auxílios financeiros entregues: 08, Páginas da campanha:
http://facebook.com/uescsolidaria, http://instagram.com/uescsolidaria

ADUFPI
Informe prestado por: Marli Clementino Gonçalves, presidente
ADUFPI - ANDES-SN
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Informes da ADUFPI para a Reunião Conjunta dos Setores das
IEES/IMES e das IFES, no dia 29 de maio.  Ações de Solidariedade no período da
Pandemia: 1. A ADUFPI não tem medido esforços em contribuir na mitigação dos
efeitos do isolamento social e da pandemia da COVID 19. Estamos em ações de ajuda
financeira na fabricação de face shildes que são doadas as profissionais de saúde, e que
estão na linha de frente no combate da pandemia. 2. Encapamos ajudas financeiras as
regionais da ADUFPI nas cidades de Bom Jesus, Floriano e Picos na compra de cestas
básicas e materiais de higiene e limpeza que foram distribuídas nas comunidades
carentes. 3. Doação de 120 cestas básicas na cidade de Teresina no mês das mães. 4.
Campanha de vacinação do H1N1 na sede social da ADUFPI que vai acontecer nos dias
03,04 e 05 de junho de 2020.  Ações políticas: 1. A ADUFPI tem construído diálogos e
parcerias políticas com outros sindicatos e com a ANDES Regional Nordeste: Associação dos Docentes da UESPI (ADCESP); - Sindicato dos Docentes do Instituto
Federal do Piauí (SINDIFPI) - Sindicato dos Trabalhadores da UFPI (SINTUFPI) Diretório Central dos Escudantes (DCE) 2. As ações políticas conjuntas consistem em: Reuniões virtuais para efeito de construção de pautas comuns. - Elaboração de notas
públicas conjuntas. - Promoção de live, via instagram, entre ADUFPI, ADCESP e
SINDIFPI. - Promoção de live, via instagram, entre ADUFPI, SINTUFPI e DCE. Viabilização de live com ANDES Regional Nordeste.  Ações políticas para assuntos
específicos dos docentes da UFPI: 1. Participação da ADUFPI no (Comitê de Gestor de
Crise- CGC), onde um dos temas é: o retorno das atividade acadêmicas com os TICs. 2.
A ADUFPI tem estabelecido constantes diálogos de negociação com a Administração
Superior da UFPI. 3. A ADUFPI tem apresentado notas públicas com pautas de
reivindicação da manutenção dos direitos docentes. 4. A ADUFPI tem constituído
grupos virtuais setoriais com finalidade de ouvir a classe docente e de mobilizar mais
efetivamente a categoria sobre pautas e ações políticas. 5. A ADUFPI tem realizado
constantes reuniões com suas regionais sindicais que constituem seu corpo sindical. 6.
A ADUFPI tem manifestado posição ativa contrária a medidas elaboradas pela
Administração Superior da ADUFPI e que ameaçam a manutenção dos direitos
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docentes: - Reivindicar reformulação de resoluções internas à UFPI e que ameaçam o
resguardo dos direitos docentes. - Constituir Comissão Para Reexame de Resoluções
internas à UFPI e que ameaçam o resguardo dos direitos docentes – a exemplo da
Resolução 16/2020 do CONSUN/UFPI. - Encampar ações que protejam os docentes de
exposição informacional (prestação de relatórios, assinatura de termos de ciência, etc)
junto ao MEC, via Superintendência de Recursos Humanos da UFPI. 7. A ADUFPI tem
manifestado defesa e ações pela educação pública, democrática, de qualidade e de
direito, na medida em que tem mantido postura firme para o resguardo dos direitos
discentes à educação.  Ações no campo jurídico: 1. A ADUFPI impetrou duas ações
judiciais: - Uma ação para resguardar os auxílios financeiros apensados em folha
salarial. - Uma ação visando ao retorno da alíquota de 11% para efeito de desconto
previdencial.

SESUNIPAMPA
Informe prestado por: Diretoria SESUNIPAMPA
Sobre ações da SESUNIPAMPA no contexto da Pandemia
1) Campanha de cards digitais diários com os seguintes temas “fique em casa” e
“defenda o SUS”, “A vida acima do lucro”, “Basta Bolsonaro/Mourão”, a
importância da solidariedade social entre outros, #AdiaEnem e em defesa dos
servidores e dos serviços públicos.
2) Campanha especifica do dia dos trabalhadores(as)com cards envolvendo todas
as seções sindicais gaúchas fortalecendo a importância da resistência e
organização da classe trabalhadora.
3) Divulgação das circulares e atividades do ANDES-SN (lives, barulhaços e etc)
em todas as nossas redes (e-mails, instagram, face, twitter e whats)
4) Produção de matérias especificas da Unipampa:


A comunidade acadêmica da Unipampa e os impactos do cOVID-19.



A UNIPAMPA em meio à política genocida de Bolsonaro e a orientação do
MEC de retorno às aulas.
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O trabalho remoto docente e suas perspectivas.



A precarização dos serviços públicos em meio a pandemia da COVID-19.

5) Mobilização constante da categoria via repasse de informações.
6) Monitoramento jurídico das ações do governo e respostas imediatas (ações
jurídicas relativas a insalubridade e periculosidade e sobre IN 28)
7)

Matérias referentes a assessoria jurídica:



NENHUM DIREITO A MENOS: SESUNIPAMPA ajuíza ação

contra corte ilegal de adicionais ocupacionais e verbas remuneratórias


AMPLIANDO

DIREITOS

PARA

A

FAMÍLIA:

SESUNIPAMPA ajuíza ação coletiva para estender licenças gestante e paternidade


ADICIONAL

NOTURNO:

DIREITO

DOS

DOCENTES,

INCLUSIVE EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
7) Campanha de ajuda solidária aos discentes da UNIPAMPA:


Em abril e maio realizamos uma campanha de ajuda aos discentes

que permaneceram em suas cidades sedes e que passavam por um conjunto de
dificuldades objetivas: alimentação, aluguel e etc. A primeira campanha efetivou uma
doação de 500,00 por campus que tinham necessidades urgentes (Dom Pedrito, Itaqui,
Jaguarão, São Borja e São Gabriel).


A segunda campanha, em maio, ampliou sua cobertura para seis

campi (Dom Pedrito, Itaqui, Jaguarão, São Borja e São Gabriele Santana do
Livramento) se deu através de arrecadações de doações e a destinação de 500,00 por
campus.


Em junho, com ajuda regional do ANDES-SN(que nos repasso

2.000,00), vamos continuar a campanha atendendo a rede de solidariedade estabelecida
e atendendo a demanda constituída conforme nossas possibilidades.
ADUR – RJ
Informe prestado por: Diretoria da ADUR-RJ
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1.Como o alojamento da UFRRJ não é um local adequados ou seguro em
um cenário de pandemia, a administração central incentivou os discentes que residem
no alojamento a retornarem aos seus endereços de origem pagando as passagens dos
estudantes. No entanto, nem todos os estudantes puderam retornar por dificuldades
financeiras entre outros motivos. Ciente da vulnerabilidade destes estudantes, a ADURRJ auxiliou a estadia deles comprando artigos de limpeza e higiene.
2.A ADUR-RJ também fez a doação de insumos para o grupo Programa
de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde). O projeto consiste basicamente
na manipulação de sabonete líquido e álcool em gel para distribuição à comunidade
acadêmica. A ideia surgiu a partir das necessidades atuais, e será desenvolvido a partir
de uma doação feita pela ADUR e pela universidade.
3.A ADUR-RJ lançou a campanha "A vida está em primeiro lugar" com
a divulgação em Outdoor e carro de Som. A diretoria da ADUR analisa a retomada
dessa ação.
4.A diretoria da ADUR-RJ participou de duas reuniões virtuais do CEPE
(Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão) da UFRRJ sobre o trabalho remoto, e
divulgou duas cartas abertas para a comunidade ruralina sobre os aspectos que devem
ser levados em consideração no debate sobre ensino à distância. https://bit.ly/2LtrQ65 e
https://bit.ly/2Xct8ZU.
5.A diretoria da ADUR-RJ chamou uma reunião virtual da diretoria com
os membros do Conselho de Representantes no dia 21/05 com a seguinte pauta: 1)
Ações da Adur diante da Pandemia; 2) Mobilização Virtual; 3) Ensino Remoto
Emergencial: 4) Organização de livro sobre as consequências econômicas da Pandemia.
6.Finalmente, a diretoria da ADUR-RJ irá realizar lives no Facebook:
6.1 - A Universidade e as políticas de ensino, pesquisa e extensão sob os
desafios da Pandemia Covid 19. Data: 02/06/2020 - Horário:14h30m
6.2 - Didática e Novas Metodologias de Ensino: Presenciais e Remotas.
Data: 09/06/2020 - Horário:14h30m
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6.3 - Ciência, Ensino e a Pós-Graduação como alternativas à defesa da
Vida. Data: 16/06/2020 - Horário:14h30m
6.4 - Política, Vanguardas e o lugar da Literatura Brasileira em meio à
crise social. Data: 23/06/2020 - Horário:14h30m
6.5

-Formação

Omnilateral

e

Pedagogias

Crítico-Libertadoras:

significado histórico e alternativas em tempos de pandemias e pandemônios. Data:
30/06/2020 - Horário:14h30m.

APESJF
Informe prestado por: Diretoria APESJF-SSIND
Em resposta ao oficio circular 164/2020, enviamos as atividades
realizadas pela Seção Sindical, com ênfase no setor de comunicação, visto ser este o que
tem atuado de forma mais permanente e intensa neste período.
16/04
Diretoria da APES lança carta aos aposentados APES publica uma carta
direcionada aos aposentados sindicalizados. No documento foi salientado o papel de
valores como solidariedade e compromisso com a ciência e tecnologia, muito
necessários nesse período, quando passamos pela pandemia do coronavírus. Para, além
disso, a diretoria reforçou o compromisso com a luta da categoria na defesa dos direitos
e da Universidade Pública, mesmo que agora por meios virtuais durante o período do
isolamento.
APES se reúne com Direção do IF Sudeste MG para discutir trabalho à
distância
A direção da APES, acompanhada de sua assessoria Jurídica, esteve
reunida virtualmente com a Direção do IF Sudeste MG na tarde desta quarta feira. Em
pauta, a questão do trabalho à distância dentro do Instituto.
27/04
Campanha tem distribuído alimentos e kits de higiene e segue recebendo
doações APES divulga campanha “Fique em casa, seja solidária(o),”, do Instituto de
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Educação e Cidadania, Sintufejuf e 8M Juiz de Fora Com foco no auxílio às mulheres, a
campanha tem por objetivo dar suporte àquelas em situação de rua, repassado
informações, entregando materiais de higiene, além de entrega de cestas básicas para
moradoras do bairro Parque das Águas em Juiz de Fora.
04/05
Reunião Virtual do Conselho De Representantes
04/05
ANDES convoca categoria a pressionar deputados contra PLP 39
APES faz ampla divulgação do contato de parlamentares e texto de email
a ser enviado para pressionar deputados federais contra a aprovação dos artigos 7º e 8º
do PLP 39.
04/05
APES entra com ação para combater novas alíquotas da previdência
A Apes entrou com uma ação na justiça que visa questionar todo o
modelo contributivo instituído pela Emenda Constitucional 103/2019, que implementou
a Nova Previdência, em novembro de 2019, que aumentou a contribuição previdenciária
dos trabalhadores, mudou nas regras de concessão de benefícios, entre outras alterações.
05/05
APES divulga nota sobre suspensão de benefícios de servidores em meio
à crise do Covid 19
APES publica nota sobre aplicação da IN28. Informa que, “em reunião
do Conselho de Representantes, em 04 de maio, definiu-se pela luta administrativa e
jurídica para a não aplicação da IN nº 28 e indicou-se que as informações sobre a
condição de trabalho devem ser registradas de modo genérico, considerando que o
Comitê Administrativo da UFJF discutirá a regulamentação do trabalho remoto”.
05/05
APES e Sintufejuf publicam nota conjunta
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Entidades publicaram uma nota conjunta informando sobre as ações
administrativas e jurídicas empreendidas pelos dois sindicatos na defesa de suas
categorias diante das ameaças de cortes de benefícios de servidores durante a pandemia.
07/05
APES dá ampla divulgação a manifestação virtual em defesa da ciência.
Participe da Marcha Virtual pela Ciência no Brasil
Presidente da República diz que vai vetar projeto e manter congelamento
salarial de Servidores – Marcha pela Ciência se realiza hoje! Veja como participar.
07/05
Governo quer alterar portaria 17/2016 e precarizar qualidade do ensino,
pesquisa e extensão das instituições ligadas à carreira EBTT
APES repudia intenção do governo de precarizar carreira EBTT. “A
proposta vai na direção da precarização das condições de trabalho e na desconstrução do
ideário de educação ofertado pelos institutos federais, pois coloca em risco a
manutenção das atividades de ensino, pesquisa e extensão e suas inter relações. Estamos
atentos aos passos desse desgoverno e estaremos dispostos à luta na defesa de uma
educação profissional emancipadora e cidadã”, afirmou Marina Barbosa, da direção da
APES, em notícia divulgada amplamente.
07/05
APES, Sintufejuf e Sinasefe divulgam nota solicitando, à Reitoria do IF
Sudeste MG, ampliação do debate sobre implantação do trabalho remoto
Entidades publicam nota cobrando um posicionamento do reitor do IF
Sudeste MG sobre a portaria 237 de março de 2020 que regulamenta o trabalho remoto.
Em reunião anterior com as entidades, o reitor afirmou que levaria a questão para o
Colégio de Dirigentes.
07/05
A partir de Nota da APES e Sintufejuf, Comitê Administrativo da UFJF
vai discutir cortes nos direitos dos servidores Apes informa sobre reunião com Comitê
Administrativo da UFJF
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APES e Sintufejuf propõe ao Comitê Administrativo criado pelo Consu
da UFJF que recomende ao reitor a não aplicação dos cortes previstos na IN28. Na
primeira reunião, a proposta teve 5 votos favoráveis e 5 contrários.
11/05
Após recomendação da APES e do Sintufejuf, Comitê Administrativo
decide recomendar ao reitor a não aplicação dos cortes previstos na IN28
No segundo debate, a proposta das entidades teve 7 votos favoráveis e 5
contrários. Com o resultado, o Comitê enviou ao reitor a proposta de não aplicação da
IN28 e indicou que a questão seja debatida no Consu.
12/05
APES entra com ação jurídica contra IN28
A APES ajuizou dia 12 de maio, uma ação civil pública para barrar a
aplicação da Instrução Normativa número 28 no âmbito da UFJF. Segundo o assessor
jurídico da APES, Leonardo de Castro, a ação busca “garantir o pagamento das
vantagens aos servidores, bem como a possibilidade de modificação do período de
férias ou reversão da jornada reduzida, que são exatamente as providências que a IN 28
tenta obstar.”
13/05
Entidades pedem manifestação da UFJF pelo adiamento do ENEM
ADIA ENEM: Sintufejuf e Apes, assinam em conjunto com o DCE, carta
das Entidades Estudantis ao reitor Marcus David pedindo uma manifestação da UFJF
pelo adiamento do ENEM
15/05
UFJF responde ofício do SINTUFEJUF, APES, DCE, UNE e UEE e
defende adiamento do ENEM
Em resposta ao ofício assinado pelo SINTUFEJUF, APES, DCE , UNE e
UEE, a reitoria da Universidade Federal de Juiz de Fora manifestou a preocupação com
a manutenção do calendário do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, defendendo
o imediato adiamento das provas em função da pandemia do novo coronavírus. A UFJF
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informou também que irá adiar os módulos I, II e III do Programa Ingresso Seletivo
Misto (PISM).
20/05
APES assina manifesto em defesa da vida e contra a flexibilização do
isolamento em Governador Valadares
A APES assinou um Manifesto Popular contra a flexibilização do
funcionamento do comércio em Governador Valadares, em conjunto com diversas
entidades e em consonância com as recomendações do Ministério Público.
21/05
Reunião do Conselho Superior do IF Sudeste
22/05
APES expressa preocupação com realização de pesquisa na UFJF
APES, DCE e Sintufejuf responderam ao convite da Administração
Superior da UFJF e participaram de uma reunião on line, em que a reitoria informou a
realização de uma pesquisa, com questionário a ser submetido a toda a comunidade
acadêmica para avaliar as condições socioeconômicas, incluindo grau de inclusão
digital. O objetivo seria o planejamento da instituição, na avaliação de que a crise deve
se estender ao longo do ano.
A APES deixou clara a preocupação do sindicato com a realização da
pesquisa nesse momento, indicando que seus objetivos deveriam estar muito claros,
além da possibilidade de que seu conteúdo pudesse gerar expectativas e disponibilizar
instrumentos para implementação dos ataques previstos pelo Governo Federal. A
proposta da APES foi de que tal ação deveria ser precedida de ampla discussão na
comunidade acadêmica.
22/05
APES e Sintufejuf divulgam nota conjunta em que defendem a reabertura
do Conselho Universitário da UFJF APES e Sintufejuf conclamam a Comunidade
Universitária e a Administração Superior da UFJF a retomar as reuniões ordinárias do
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Consu. Já completamos 65 dias sem atividade na instância máxima da instituição que é
fundamental para o respeito da democracia interna.
27/05
APES publica nota se posicionando sobre pesquisa realizada pela UFJF.
“Reafirmamos que a Apes não participou do planejamento, elaboração e realização da
pesquisa. A realização da mesma é de responsabilidade da Administração Superior,
contrariamente à posição defendida pela Apes de construção coletiva e democrática,
através de amplo debate sobre a sua pertinência, necessidade e conteúdo”.
29/05
Reunião do Conselho Superior da UFJF
01/06 (Agendada)
Reunião Virtual do Conselho De Representantes
ATIVIDADES ESPECIAIS DURANTE A PANDEMIA ENTREVISTAS
17/04
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
“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
O HU-UFJF no enfrentamento da Covid-19
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Entrevista com infectologista Rodrigo Daniel de Souza
LIVES (Facebook e Youtube)
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
Agendada
03/06
Comunicação: papel social e fake news na pandemia [agendada]
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Participantes: Teresa Neves e Paulo Roberto FIgueira Leal
Mediadora: Isabella Freitas
ARTIGOS PUBLICADOS PELA APES
06/05
Apontamentos sobre a minuta de parecer do CNE sobre calendário escolar e
atividades pedagó
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
Professor Doutor Marco José de Oliveira Duarte, da Faculdade de
Serviço Social da UFJF
25/05
Educação a distância ou educação não presencial
Rafaela Reis
Educação a Distância: a emergência do ensino em tempos de pandemia.
Daniela Mota
01/06 [agendado]
Estudos de geógrafos mostram as relações entre rede urbana e casos de
COVID-19 em Minas Gerais
Wagner Batella e Vitor Koiti Miyazaki

SEÇÃO SINDICAL DO ANDES-SN NA UFRGS
Informe prestado por: Diretoria da Seção Sindical do ANDES-SN na UFRGS
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Segue informe da Seção Sindical do ANDES-SN na UFRGS para a
reunião do Setor do dia 29/05:
A Reitoria da UFRGS anunciou a implementação da IN 28 em 7 de
maio; a diretoria da Seção enviou informes aos docentes oferecendo apoio jurídico e
denunciando a ilegalidade dos cortes, da cobrança retroativa e também do controle de
jornada. Há vários casos de docentes afetados pelo corte dos adicionais de transporte e
de insalubridade, que estão recebendo atenção especial. Em audiência com a Reitoria no
dia 14, a diretoria anunciou que o assunto será tratado administrativa e juridicamente.
Em maio, a Pró-Reitoria de Graduação também iniciou a divulgação de propostas de
"Ensino Remoto Emergencial" (ERE), pressionando os cursos para sua adoção. O tema
está em debate. No dia 20, realizamos com a base a Roda de Conversa virtual "Trabalho
docente na pandemia e depois". A Seção divulgou nota de crítica ao ERE no dia 25,
atualizando nota já divulgada em março, com ampla repercussão. Também estamos
articulando ações conjuntas com estudantes e técnico-administrativos. No dia 27, dia
Dia Nacional de Luta Servidores Públicos Federais foram fixadas faixas, em parceria
com o Sindoif, com os dizeres do Sindicato Nacional em defesa da vida, do sus e do
suas, e da vida acima dos lucros, no Campus Central e da Saúde. No mês de maio,
também foi ampliada a comunicação da Seção, com a criação de canais no Instagram,
Twitter e Spotify, neste último divulgando os podcasts do programa Voz docente,
produzido em parceria com Adufpel e Regional RS. A Seção também está solidária com
as manifestações anti-fascistas que vem sendo realizadas no centro de Porto Alegre aos
domingos.

ADUA
Informe prestado por: Diretoria da ADUA

Informes ADUA Seção Sindical,

40

1)

Continuação

da

realização

de

Lives

toda

quinta

feira,

“Quarentena da ADUA”; Temas 1) Saúde Indígena em Tempos de Pandemia; 2) Fake
News e Desinformação em Tempos de Pandemia; 3) Trabalho Reprodutivo e Violência
contra as Mulheres na Pandemia; 4) EaD e Trabalho Remoto em Tempos de Pandemia;
5) Ecos e Permanências da Ditadura: lançamento da Revista Resistências; 6)
Encarceramento em Massa e a Pandemia da COVID-19
2)

Apoio financeiro a movimentos sociais e estudantis em Manaus,

Benjamim Constant; Humaitá; Parintins.
3)

Criação e divulgação de vídeos sobre diversos temas como Saúde

Indígena, Ead e Trabalho Remoto; Violência contra as mulheres; etc.
4)

Acompanhamento e divulgação da situação nos campus fora da

sede e das atividades da universidade e do ANDES-SN;
5)

O calendário da UFAM continua suspenso mas, inicialmente,

tentaram impor formulários de trabalho remoto e o movimento docente conseguiu barrar
(INs que foram revogadas enviadas para o ANDES-SN);
6)

A administração superior está tentando impor as aulas remotas,

inicialmente, através de Portarias que tentavam legalizar as disciplinas de 2020/01,
através da possibilidade de fazer Atividades Extracurriculares Especiais-AEE e depois
pedir aproveitamento, como não foi possível por Portaria, já que houveram muitas
críticas, convocaram o Conselho Superior de Ensino e Pesquisa - CONSEPE para
aprovar uma resolução que o permita. A ADUA Seção Sindical se pronunciou
criticando as diversas tentativas através de notas, e vamos realizar uma reunião
ampliada da diretoria, para ampliar a discussão convocando a todos os professores/as
para discutirmos a situação na UFAM no contexto da pandemia que no Amazonas se
agrava.

ADUFPA
Informa prestado por: ADUFPA
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1 - o representante da ADUFPA-SS na reunião virtual do setor será o
professor José Queiroz Carneiro, diretor secretário adjunto desta entidade;
2 - A Adufpa continua apoiando ações comunitarias, na periferia da
capital ou no interior.
3 - Publicou nota sobre as questões vinculadas aos prejuizos aos
trabalhadores, sobretudo os docentes;
4 - Está acompanhando as ações que impetrou por meio de sua assessoria
juridica ainda dentro da quarentena que nos envolve.

ADUFERPE
Informe prestado por: Prof. Helcio Batista – Secretário Geral da ADUFERPE
INFORMES DA ADUFERPE – REUNIÃO (VIRTUAL) DO SETOR
DAS IFES – 29/05/2020
Período: 18 de abril até 28 de maio de 2020
Jurídico/administrativo:
- Foi amplamente divulgada e esteve ativa durante toda a quarentena o
atendimento jurídico a categoria;
- Continuidade de ações sobre progressões e promoções, dentre outras;
- Obtida uma Liminar (26/05) suspendendo efeitos da IN 28;
- Divulgada a prorrogação dos mandatos da Diretoria e CR da Aduferpe
– junto a CE;
Informes gerais:
- A UFRPE segue com calendário acadêmico suspenso desde meados de
março;
- A UFRPE teve o Reitor eleito empossado no dia 04 de maio de 2020;
- Tivemos o 39º aniversário Aduferpe em 22 de abril (com divulgação
virtual) e balanço de filiações de desfiliações durante a quarentena; Destacamos a
facilitação do processo de desfiliação no novo portal do SIGEPE com a ferramenta de
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cancelamento automático de consignação (tivermos cerca de 06 desfiliações); Para
compensar tivemos cerca de 5 filiações no período;
- Divulgamos a prorrogação dos mandatos da Diretoria e CR –, após
análise jurídica, com respaldo da Comissão Eleitoral e Conselho de Representantes;
- no dia 03 de abril a UFRPE editou a portaria 02/2020 regulamentando o
trabalho remoto; docentes: atividades acadêmicas regulares suspensas, permanecendo
atividades de pesquisa e orientação sob demanda e a critério do docente junto a chefia
imediata, conforme condições de trabalho e equipamentos; envio de 01 plano de
trabalho no período da quarentena (com distorções em alguns departamentos com
exigências além do exigido na portaria) e 01 termo de responsabilidade sobre o plano e
atestando as reais condições de trabalho remoto;
Reuniões/Plenárias com a categoria:
- 2ª reunião virtual Conselho de Representantes da Aduferpe – com
quórum;
- 1ª plenária virtual da Aduferpe – quase 100 filiados presentes;
Divulgação nas redes sociais de vídeos temáticos de interesse durante a
pandemia:
- 04 vídeos temáticos no combate a pandemia (Agricultura familiar;
Importância da Universidade e da Ciência; Comitê Científico do Consórcio Nordeste na
pandemia);
Lives nas redes sociais (facebook e Youtube) provida de interatividade
com a categoria e intérprete de libras:
- 07 lives (temas: 02 economia e austeridade; Saúde mental; Trabalho
remoto e EAD; Direitos criança e adolescente; Análise política do governo atual; Arte e
cultura);
Textos, notas e artigos em jornais:
- 02 artigos em jornais (Conjuntura política; Sociologia);
Principais mobilizações virtuais nas redes sociais e envio de email a
parlamentares:
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- 1º maio;
- Contra congelamento salários;
- Comunicação com filiados / sugestões Culturais;
- Marcha pela Ciência/ Pacto pela Vida em apoio a SBPC;
- Adia ENEM;
- Combate a LGBTfobia;
- Contra as ameaças de golpe por parte do governo e de apoiadores;

ADUEPB
Informes pestados por:

AÇÕES DA ADUEPB NO PERÍODO DA PANDEMIA
1. A ADUEPB, em parceria com os Departamentos de Farmácia e
Química da Universidade Estadual da Paraíba, colaborou com a produção de álcool em
gel para distribuição em diversas unidades hospitalares da cidade de Campina Grande;
2. O setor de Comunicação da ADUEPB lançou a campanha “ComViver
na Quarentena” em que vídeos curtos de professores de diversos campi da UEPB
participaram apresentando nos finais de semana com leveza indicações de filmes, livros,
poesias e músicas para conviver bem neste período de quarentena.
3. Nas quartas feiras, sempre às 21 horas, estão ocorrendo as lives da
ADUEPB sobre temáticas que instigam a reflexão sobre esse período da pandemia, seus
desafios para comunidade acadêmica e contribuem para formação política e sindical dos
nossos associados.
4. A ADUEPB se articulou com as sessões sindicais de ensino superior
público do Estado da Paraíba e o movimento estudantil para uma ação conjunta de
enfrentamento dos ataques que as IES estão sofrendo neste período de pandemia do
corona vírus. Este coletivo elaborou uma nota tratando da suspensão das atividades de
ensino, a problemática do ensino remoto e o adiamento do ENEM.
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5. Na sexta-feira, 23/05/2020, a presidenta da ADUEPB, professora
Mauriene Freitas participou de sessão da Assembleia Legislativa que discutiu sobre a
LDO. A mesma destacou a necessidade da UEPB receber tratamento que permita
enfrentar as consequências da crise sanitária e econômica instaladas no país.
6. A ADUEPB foi citada numa denúncia anônima ao Ministério Público
sobre uma nota em que se posiciona contra o ensino remoto. Este pediu explicações ao
sindicato que reiterou sua posição de defesa do ensino público, gratuito com qualidade
para todas as pessoas matriculadas na instituição, não se deve excluir ninguém.
AÇÕES DA UEPB NO PERÍODO DE PANDEMIA
Universidade Estadual da Paraíba publica Plano de Contingência no
contexto da pandemia de Covid-19
Por meio da Portaria UEPB/GR/0185/2020, a Administração Central da
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) publicou e está divulgando o Plano de
Contingência da Instituição – Versão 01 no contexto da pandemia de Covid-19. Em sua
primeira versão, o Plano destaca todas as atividades acadêmicas e administrativas
realizadas nesse período em que o mundo enfrenta os problemas em saúde pública,
causados pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2).
Também constam no documento as ações para enfrentamento da crise
sanitária com protagonismo do corpo social da UEPB. O plano elenca, ainda, as
medidas coletivas de prevenção e proteção adotadas nos ambientes institucionais; traz
os procedimentos de comunicação de grupo de risco para servidores e educandos da
UEPB; e informa sobre o funcionamento das atividades essenciais da Instituição e lista
de contatos.
Medidas administrativas
a) Alteração das atividades dos técnicos administrativos da UEPB
(PORTARIA/UEPB/GR/0015/2020). Esta Portaria determinou que a atividade
administrativa na Universidade, no período de 17 de março a 12 de abril de 2020, deve
funcionar no horário de 8h às 12h, podendo ser exercida em regime de trabalho remoto
(home office), quando tecnicamente possível, e/ou em regime de revezamento. Em
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situações de urgência, os servidores técnicos administrativos podem ser convocados,
conforme orientação e autorização da chefia. Os servidores que compõem os grupos de
risco (os portadores de doenças crônicas, gestantes, lactantes e idosos) ou os que
necessitem cuidar de seus filhos (em razão de suspensão das aulas nas escolas e
creches) deverão exercer sua jornada de trabalho remotamente. Excetuam-se do
disposto acima os vigilantes e agentes de segurança do quadro efetivo de servidores,
fora do grupo de risco, obedecendo a horários e turnos já estabelecidos em normas
próprias (UEPB, 2020e);
b) Suspensão das atividades administrativas desenvolvidas de modo
presencial, no período compreendido entre 24 de março de 2020 e 03 de abril de 2020
(PORTARIA/UEPB/GR/0017/2020). Os servidores técnico-administrativos da UEPB,
durante o período mencionado, exercerão suas atividades de forma remota (home
office) e permanecerão em regime de sobreaviso, podendo ser convocados, durante o
período do expediente, em situações de urgência e imperiosa necessidade, conforme
orientação e autorização da chefia, observados os protocolos de segurança. Eventuais
demandas para realização de atividades administrativas que precisem ser realizadas de
forma presencial deverão ser comunicadas previamente à chefia do setor, a qual decidirá
sobre a conveniência e oportunidade de sua realização, considerando a urgência,
possibilidade de realização de forma remota e mesmo o adiamento da atividade. Essas
disposições aplicam-se, no que couber, a todos os servidores que possuem vínculo
trabalhista com a Universidade, qualquer que seja sua natureza (servidores efetivos,
comissionados, temporários) (UEPB, 2020f);
c) O disposto no item b não se aplica aos servidores da UEPB que
estejam atuando diretamente no enfrentamento à pandemia da COVID-19 (tecnologia
em saúde, hospitais, enfermarias, farmácias, dentre outros serviços que se façam
necessários), bem como aos vigilantes e agentes de segurança do quadro efetivo de
servidores, fora do grupo de risco, que continuarão a observar os horários e turnos já
estabelecidos em normas próprias. Os servidores que realizam atividades presenciais
nas dependências da Universidade deverão adotar todos os cuidados necessários,
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seguindo os protocolos nacionais e internacionais de segurança laboral para o
desempenho de suas atividades - PORTARIA/UEPB/GR/0017/2020 (UEPB, 2020f);
d) A Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação – CTIC
disponibilizou aos usuários institucionais a plataforma GSuite contendo os serviços do
Office 365 Educação. Trata-se de um pacote gratuito baseado na nuvem que inclui as
versões online das soluções Microsoft Office, Microsoft Exchange, Microsoft
SharePoint e Microsoft Lync, permitindo um acesso seguro e em qualquer lugar a emails, calendário, conferências, além de edição e compartilhamento via web de
documentos em Word, Excel e Power Point;
Medidas acadêmicas
a) Inicialmente, por meio da PORTARIA/UEPB/GR/0012/2020,
mantiveram-se as atividades acadêmicas curriculares de ensino, pesquisa e extensão,
que não envolveram ações com público acima de 50 pessoas, conforme orientações das
autoridades sanitárias da Paraíba (UEPB, 2020b);
b) Suspensão imediata por tempo indeterminado das atividades nas
clínicasescola de Odontologia e Fisioterapia; 15
b) Publicação da Instrução Normativa N.º 001/2020 (UEPB, 2020m)
disciplinando o uso facultativo das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação
(TDICs) para a ministração de conteúdos curriculares de natureza exclusivamente
teórica, autorizandose assim o desenvolvimento de atividades letivas de forma remota
por parte dos professores interessados, desde que com a anuência de todos os estudantes
matriculados na turma respectiva;
c) Considerando que a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) passou a
funcionar em regime de home office, a mesma realizou informe público da continuidade
do atendimento à comunidade acadêmica e ao público em geral disponibilizando os
contatos remotos dos seus diversos setores, ressaltando que eventuais e necessários
agendamentos e despachos de documentos presenciais, devem ser realizados com prévio
agendamento;
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d) Acompanhamento e assessoria, pela PROGRAD, das atividades de
ensino desenvolvidas pelas TDICs por parte dos professores e turmas que aderiram à
medida facultada pela Instrução Normativa N.º 001/2020;
f) Elaboração, pela PROGRAD, de 2 (dois) questionários para serem
aplicados aos alunos e docentes da instituição envolvidos no processo ensino
aprendizagem: Questionário A – a ser aplicado aos estudantes e docentes que estão
desenvolvendo atividades didático-pedagógicas com a mediação de recursos de novas
tecnologias digitais de informação e comunicação – TDICs. O objetivo é levantar dados
quantitativos e qualitativos sobre as experiências exitosas e as dificuldades enfrentadas
no processo de ensino e aprendizagem neste período de distanciamento social. Com
base na análise dos dados, compartilhar experiências exitosas no âmbito da comunidade
universitária e, eventualmente, buscar soluções para os problemas e fazer reorientações
de procedimentos;
g) Questionário B – a ser aplicado a todos os estudantes e docentes, com
o objetivo de levantar dados sobre acessibilidade e domínio dos recursos de novas
tecnologias a serviço da educação. Com base nos dados, propor políticas e ações de
apoio estudantil e ações voltadas à formação continuada dos docentes, tendo em vista o
domínio de novas tecnologias educacionais;
h) Em relação às defesas de conclusão de curso de graduação, mestrado e
doutorado, mantiveram-se as recomendações de realização por webconferência,
daquelas previamente agendadas (PORTARIA/UEPB/GR/0180/2020);
i) Aos alunos de Iniciação Científica (PIBIC; PIBIC Af., Pibic Am) e
Iniciação Cientifica Tecnológica (PIBIT), recomendou-se a suspensão das atividades
presenciais, com substituição por atividades remotas, dentro da carga horária prevista e
conforme as orientações dos professores-orientadores;
j) Em relação às atividades de pesquisa, recomendou-se que é necessário
identificar e diferenciar as atividades que necessitam de monitoramento contínuo em
laboratório das atividades de pesquisa que podem ser reduzidas ou suspensas.
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Idealmente, experimentos de longo prazo não devem ser iniciados neste momento, pois
o foco deve estar nas atividades que não podem ser interrompidas;
k) Criação pela CTIC de uma nova funcionalidade no Controle
Acadêmico para docentes acessarem lista de contatos das turmas;
l) Antecipação da Colação de Grau extraordinária para estudantes dos
cursos de Farmácia, Fisioterapia e Enfermagem com base no disposto na Medida
Provisória nº 934 de 1º de abril de 2020 – PORTARIA/UEPB/GR/0181/2020 (UEPB,
2020k);
m) Autenticação digital dos documentos acadêmicos de graduação e pósgraduação emitidos pela Instituição, por meio dos sistemas de Controle Acadêmico
desses níveis sem a necessidade de assinatura presencial, com carimbo dos gestores,
para ter validade;
n) Auxílio na repatriação de estudantes em intercâmbio internacional na
Europa e acompanhamento remoto de seus retornos (acomodação, estado de saúde,
documentação etc.). 18
AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE COM PROTAGONISMO DO
CORPO SOCIAL DA UEPB
Prezando pela união de forças com o objetivo de enfrentamento da atual
situação, de maneira menos gravosa possível e diante da importante função social
exercida pela Universidade, diversos profissionais da Instituição têm exercido
importante papel no âmbito social. Dessa forma, as atividades desta natureza que
merecem destaque são:
Departamento de Química do Centro de Ciências e Tecnologia - CCT e Farmácia
Escola do Centro de Ciências Biológicas da Saúde – CCBS:
Os laboratórios do Departamento de Química do CCT e a Farmácia
Escola do CCBS estão produzindo álcool em gel e realizando doações para
comunidades carentes da cidade de Campina Grande. Já foram realizadas várias
doações, a exemplo dos bairros do Itararé e Pedregal, além de doações a instituições
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como o Hospital da Fundação Assistencial da Paraíba (FAP), Hospital de Itaporanga e
Polícia Militar de Campina Grande.
Recentemente, o Departamento de Química participou de uma ação
conjunta com a PRF, Secretaria de Saúde de Campina Grande e o Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (Senac) para a distribuição de 110 litros de álcool em gel para
motoristas de caminhões.
Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde – NUTES:
O NUTES está trabalhando na produção de protetores faciais e já
entregou mais de 13 mil protetores a profissionais de saúde que trabalham no
enfrentamento à Covid-19 no estado da Paraíba. O expressivo número de itens doados
foi possível graças à parceria firmada com o Grupo Duraplast, de Campina Grande. O
NUETES desenvolveu bloco para moldagem do dispositivo e a indústria doou todo o
processo de produção, que passou a ser feito por meio de injeção de polipropileno.
Além disso, o NUTES já desenvolveu duas plataformas: a Ecovid, que
permite monitorar os casos do Novo Coronavírus nos hospitais, em tempo real, e a
Unicontrol, em parceria com a empresa 3Wings, que permite o gerenciamento de leitos
nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) dos hospitais preparados para tratar dos casos
da Covid-19.
Uma outra ação extremamente importante do NUTES foi a conclusão de
mais um projeto de grande importância no enfrentamento à pandemia de Covid-19.
Trata-se de um ventilador pulmonar, essencial para a manutenção da vida em casos de
deficiência em atividades cardiorrespiratórias, como a insuficiência respiratória, comum
nos pacientes graves do Novo Coronavírus. O ventilador pulmonar segue para fase de
testes regulatórios.
Departamento de Psicologia – CCBS:
O Departamento de Psicologia está prestando o serviço de suporte
psicológico remoto aos profissionais de saúde do Estado da Paraíba. O trabalho está
sendo desenvolvido por uma equipe de profissionais de Psicologia da Instituição, em
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parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba
(SES/PB).
Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas – CCBSA – Câmpus V:
O projeto de extensão “mobilização, inclusão e formação de catadores/as
de materiais recicláveis da cidade de João Pessoa: uma experiência necessária”, presta
assistência aos catadores e familiares que estão impossibilitados de trabalhar devido às
medidas de prevenção contra a contaminação pelo Novo Coronavírus (COVID-19).
Através da parceria UEPB, o Ministério Público Federal (MPF), a Secretaria de
Desenvolvimento Humano (SEDH) do Governo do Estado da Paraíba, a Defensoria
Pública e representantes de cooperativas de catadores, foram entregues 380 cestas
básicas e 380 kits de higiene adquiridos com recursos da SEDHS e entregues pela
equipe do projeto de extensão da UEPB.
Coordenadoria de Comunicação – CODECOM
Engajada na disseminação de conteúdo que ajude a população se manter
bem informada sobre o que envolve os problemas relacionados ao Novo Coronavírus no
Brasil, através de seus perfis oficiais no Twitter, Facebook e Instagram, a
CODECOM está promovendo campanha informativa com dados sobre o que é a Covid19 – formas de prevenção, sintomas, rede de atendimento na Paraíba e demais detalhes
para levar conhecimento sobre o assunto à população.

SESUNILA
Informe prestado por: Diretoria da SESUNILA
1.

PEDIDO DE IMPEDIMENTO DE BOLSONARO

A direção da SESUNILA compreende a necessidade de frear este
governo, mas avalia com cautela os resultados dessa ação, na medida em que
articulações entre governo e congresso têm demonstrado possibilidade do impeachment
ser negado, podendo, ao contrário do desejado, fortalecer o atual governo de ultradireita. É também uma preocupação da SESUNILA o fortalecimento militar do
governo e com o desenrolar de eventual pressão dos militares contra o impeachment.
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2.

IMPOSIÇÃO DA EAD NA UNILA

A reitoria da UNILA vem se movimentando de forma pouco
transparente naquilo que acreditamos levará muito em breve à imposição da EaD
na universidade. Não será coincidência que justo em meio à pandemia COSUEN e
COSUEX retomem uma pauta parada a quase um ano na Comissão Superior de Ensino,
que é a análise do processo que propõe uma Resolução para implementação de uma
política de EaD na UNILA. Ao mesmo tempo, uma portaria de 13 de maio compõe uma
Equipe de Planejamento da Contratação para adesão ao serviço de comunicação e
colaboração on-line, e as pró-reitorias (de Graduação, de Pesquisa e Pós-Graduação, de
Extensão e de Gestão de Pessoas estão fazendo uma enquete sobre a possibilidade de
efetivação de atividades remotas, disfarçada sob o título “Consulta on-line sobre
alternativas para minimizar impactos na vida acadêmica diante da pandemia”. Nota-se
que essa consulta ocorre mesmo após os docentes haverem respondido através de seus
Institutos que a realização das atividades remotas como possibilidade para continuidade
do ano letivo é inviável. Todas essas ações escamoteadas sob um discurso de que se
trata de uma avaliação para uma “possível” implementação da EaD em novos cursos de
extensão, graduação ou pós-graduação "se" e "quando" houver recursos e infraestrutura
para isso, e "se" e "quando" a criação desses novos cursos forem pautadas e aprovadas
em todas as instâncias da universidade. As ações da reitoria para a implantação da
EAD parecem mimetizar o estilo “passar a boiada” adotado pelo governo federal.
Forte indício dessa tentativa de flexibilização das normas sem chamar a atenção está
contida na própria minuta da resolução, a qual já prevê: (1) a EaD como apoio ao
modelo presencial, (2) permite a oferta de componentes curriculares no modelo à
distância em cursos presenciais, (3) prevê parcerias com o setor privado e (4)
permitiria até mesmo a oferta de cursos não gratuitos. Sem nos determos na
discussão sempre problemática da capacidade da EaD em democratizar ou
internacionalizar a educação, muito nos inquieta que na UNILA a EaD tenha se
tornado repentinamente uma preocupação central da gestão. Por que em um ano
extremamente difícil todos os esforços deveriam se concentrar em uma modalidade
52

ainda inexistente em nossa universidade? Lembramos que a implementação da EaD
significa investimentos em equipamentos, treinamentos, profissionais, criação de uma
unidade administrativa, mobilização de servidores de outras áreas que ficariam
descobertas, etc. Em meio a maior crise sanitária que já vivenciamos precisamos nos
perguntar: a prioridade da gestão é a mesma da comunidade?
3. ASSÉDIO MORAL INSTITUCIONAL
O decreto 9.991/19 começa a ter desdobramentos graves no cotidiano do
trabalho docente como foi o caso recente da exigência da PROGEPE de preenchimento
de um formulário para que previssemos todos os afastamentos, inclusive de curta
duração, para 2021. O tom usado na comunição institucional foi sempre de ameaça,
afirmando que quem não preenchesse não poderia se afastar ano que vem. Não bastando
o absurdo de prever com tamanha antecedência algo impraticável na prática docente,
muito mais grave é esta exigência em tempos de pandemia. Conseguimos que
PROGEPE compreendesse seus equívocos com relação ao fato. No entanto, o episódio
gerou imenso estresse à categoria docente, sobretudo pela linguagem utilizada nas
solicitações realizadas pela PROGEPE e reforçadas pelas demais unidades
acadêmicas. Por este motivo, a SESUNILA alertou à reitoria da necessidade de
melhorar a comunicação interna da universidade e evitar a cristalização de um ambiente
laboral assedioso, a SESUNILA. Solicitamos, via ofício e comunicação oral, maior
cuidado na comunicação institucional, maior empatia e maior capacidade de elencar
prioridades. O mesmo ambiente assedioso começa a se instalar no caso da
imposição da EAD, já tratada no item anterior. A reitoria vem construindo um
imaginário de inevitabilidade e naturalização da EAD como resposta ao ensino na
pandemia e pós-pandemia.
4.

DECRETO

9991/19

(AFASTAMENTOS)

-

CAMINHOS

JURÍDICOS
Levamos para a Assessoria Jurídica da Regional Sul do ANDES o debate
sobre a inviabilidade de aplicação do decreto para as especificidades da atividade
docente. Não apenas em função da pandemia, mas é impraticável prever com um ano de
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antecedência os afastamentos, especialmente de curta duração, como participação em
banca, palestras, mesas-redondas etc. Concluímos, junto à assessoria, que é
fundamental começar a pensar estratégias jurídicas para que o regramento não se
aplique às universidades ou à atividade de ensino, pesquisa e extensão.
5. PRORROGAÇÃO MANDATO DA DIREÇÃO DA SESUNILA
POR AJUIZAMENTO
Também junto ao jurídico tivemos a compreensão conjunta da
necessidade de se ajuizar um pedido de prorrogação do atual mandato por tempo
indeterminado devido à pandemia. Entendemos que tal ajuizamento garantirá que
terão validade os atos da gestão após o vencimento do mandato em 28/06, inclusive
movimentação bancária, na medida em que não foi possível iniciar nosso processo
eleitoral.
6. ATIVIDADES SESUNILA ABRIL/MAIO
s/d A Evolução da Covid-19 no Brasil e no Mundo sequência de dados
compilados pela SESUNILA alertar a população da importância de ficar em casa e
permanecer em isolamento. Já foram publicados 05 infográficos, em 30/03, 09/04,
17/04, 27/04 e 15/05
17/04 A SESUNILA coordena junto às demais organizações classistas da
cidade a Carta Aberta à/ao ACIFI, ITAIPU, POD e CODEFOZ
22/04 A SESUNILA colabora na campanha de compras de cestas
básicas organizadas pelo DELA em solidariedade à comunidade estudantil. Durante
três meses a SESUNILA doará cestas básicas para distribuição aos/às estudantes
25/04 Início da Campanha Resistência e Solidariedade/Alimentos
para quem Precisa, organizada pelo comitê Resistência e Solidariedade de Foz do
Iguaçu, integrado pela SESUNILA
30/04 Live SESUNILA: Covid-19 e as consequências para a classe
trabalhadora na América Latina
01/05 O Contexto Político da Covid-19, participação da SESUNILA na
série de lives organizadas pela Rede da Diversidade de Foz do Iguaçu
14/05 Live SESUNILA: Pandemia e crise do capital na América
Latina
16/05 video-comunicado da direção SESUNILA para a categoria
docente, sobre o cenário de incertezas, destacando a prioridade no momento é a nossa a
saúde física e mental e o nosso bem estar coletivo
04/06 reunião remota SESUNILA para informes e debates com a base
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SEÇÃO SINDICAL DO ANDES-SN NA UFSC
Informe prestado por: Diretoria
A seção sindical está com impedimento judicial para atuação e por isso
paralisou as atividades sindicais públicas e externas. Realizou reunião virtual sobre a
questão e precisa aguardar o fim da quarentena para, em assembleia, decidir e
encaminhar os rumos da seção sindical. Continuam em andamento as ações jurídicas
aos filiados. Os auxílios de solidariedade têm sido realizados. Encaminhamento jurídico
de prorrogação do mandato desta gestão, já que tivemos suspensão do calendário
eleitoral.
Na UFSC, estão sendo descontados os auxílios e adicionais de
insalubridade de forma retroativa nos últimos 3 meses devido ao trabalho remoto.
Organizou-se comitês para estudar possível retorno as atividades.

ADUFMAT
Informe prestado por: prof. Armando Wilson Tafner Junior, Diretor de Assuntos
Sócio-Culturais:
1 – A Diretoria da ADUFMAT está promovendo lives semanalmente em
conjunto com os GTs, com temas de interesse da comunidade acadêmica.
2 – Andamento da Frente de Solidariedade COVID 19 onde várias
entidades a compõe, dentre elas a ADUFMAT e o ANDES Regional Pantanal, com
atividades de distribuição de máscaras na periferia e aquisição de EPIs para distribuição
aos trabalhadores da saúde. A ADUFMAT tornou-se um ponto de arrecadação de
alimentos e produtos de higiene que serão distribuídos na periferia da cidade de Cuiabá.
3 – Tivemos reuniões com os Ministério Público Estadual, Federal e do
Trabalho com intuito de fazer as denúncias voltadas ao descaso do governo federal e
estadual perante a situação de pandemia por qual estamos passando, que afeta a
população mais carente e os trabalhadores da Saúde.
4 – No dia 12, Dia Internacional da Enfermagem a Frente Solidariedade
COVID 19, promoveu um ato no Centro da cidade, chamando a atenção para as mortes
dos profissionais da saúde.
5 – O calendário está suspenso e estamos lutando para que as aulas só
voltem quando for possível ocorrer atividades presenciais.
ADUFPB
Informe prestado por: Fernando Cunha, Presidente da ADUFPB.
1- Estamos realizando semanalmente um projeto Realidade Brasileira e
Universidade sempre as quartas-feiras com temas relacionados a Educação, Cultura,
Ciência na Pandemia;
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2- Iniciamos atividades conjunta com os sindicatos da educação superior
e básica na Paraíba com a participação da regional do Andes, onde fizemos uma nota
conjunta e uma live sobre ensino remoto e EAD;
3- Na UFPB o consepe aprovou o início de um calendário excepcional no
formado de Atividades Remotas durante o período de 08/06 até 14/08, onde a
participação dos discentes é facultativa e pode ter componentes curriculares obrigatórios
e ou optativos como atividades de ensino;
4- Estamos incorporados na campanha do fora Bolsonaro aqui na
Paraíba;
5- Fizemos um requerimento administrativo a PROGEP solicitando
informações sobre as gratificações de auxilio transporte e insalubridade conforme
orientação do ANDES.
APROFURG
Informe prestado por: Prof. Eduardo Forneck, 3° Suplente da APROFURG
Aqui na FURG, o calendário encontra-se suspenso e é avaliado
periodicamente por uma comissão interna que inclui especialistas em epidemiologia.
Outra comissão está propondo que cada curso avalie formas possíveis de retorno, talvez
em agosto. Ou talvez mais tarde. Este plano deverá ser finalizado no final de junho.
Essa mesma comissão orienta que cada curso deverá definir quais são as formas
possíveis de retorno (somente EAD, somente presencial, disciplina híbrida, turmas
reduzidas de alunos, retorno gradual, etc.) e que cada curso será respeitado em suas
particularidades. Houve uma 1ª roda de conversa do sindicato (direção e base) com a
reitoria. Próxima roda de conversa do sindicato para iniciar a avaliação da proposta
deste plano.
Bom, essas são as ações da nossa seção sindical:
- seguem as ações solidárias junto aos grupos vulneráveis;
- entramos para garantia judicial os adicionais para FURG e IFRS, a
exemplo de outras seções sindicais;
- seguimos em articulação com FBP para manifestações contrárias ao
governo Bolsonaro;
- elaboramos notas contrárias à substituição do ensino regular por EAD;
também notas a favor do cancelamento do calendário acadêmico e pela ampliação de
sua suspensão;
- fizemos reuniões entre a diretoria e a base para discutir ações do
sindicato em tempos de pandemia;
- planejamos e fizemos lives e mesa redonda virtual com assuntos
temáticos utilizando vários recursos (Instagram, Skype, Facebook, etc)
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APUG
Informe prestado por: prof. Gilberto Correia da Silva, presidente da Apug-Ssind
Informe da situação da Apug no quadro da pandemia do Corona Vírus:1)
vivemos uma situação muito conturbada, onde desde o dia 15 de março estamos com
aulas presenciais suspensas, lecionando com aulas remota gravadas ou na plataforma
Meeth. 2) Estamos numa situação de ampliação do trabalho docente porque agora além
das aulas remotas temos postagens de Planos de Aula e atividades diárias, relatórios
com evidências da prática docente e reuniões virtuais. 3) Para complicar os professores
tem que lidar com novos instrumentos tecnológicos, a exemplo das plataformas Google
Forms, Meeth, Socrative, e plataforma SEi da própria Unirg. 4) A pandemia mundial do
Corona Vírus está servindo para que a Fundação mantenedora da Unirg não pague
diversos direitos trabalhistas já negociados ou até com decisão judicial, a exemplo do
retroativo da data base retroativa, de progressões horizontal e vertical, de pagamento de
adicional noturno, insalubridade e outros direitos da carreira docente na Unirg. A
Fundação Unirg já conseguiu em articulação com a Reitoria aprovar antecipação de
férias para o dia 14/06 até o dia 14/07. E a grande questão agora é o pagamento de um
terço das férias, pois a Apug já decidiu em Assembléia Docente que não aceitará
parcelamentos e nem ficar sem receber. 5) Enquanto sonega diversos direitos
trabalhistas a Fundação Unirg junto com a Reitoria vem realizando esforços para a
ampliação dos campis externos da Unirg. Já conseguindo inclusive instalar um campus
na cidade de Paraíso, com apoio da Prefeitura local de Moisés Avelino, ex governador e
atual prefeito da cidade, que inclusive fez a doação de um prédio novo, recém
construído, no valor de 4 milhões de reais, para que a Unirg leve para Paraíso o curso de
medicina. 6) Está havendo por parte dos estudantes da Unirg uma intensa mobilização
para que haja diminuição das mensalidades, na faixa de 30%. Isso inclusive tem gerado
mobilizações, posicionamentos no Consup, intervenções mal educadas em lifes,
publicações de manifestos e entrevistas nós meios de comunicação local.7. para encerrar
as dificuldade da Apug na atual conjuntura passam também por uma intensa disputa
judicial contra a Unimed, que mesmo durante a pandemia do Convide 19 cancelou
nosso plano de saúde. A Apug já conseguiu duas vitórias judiciais, mas a disputa
permanece. 8) – A comissão criada para estudar mudanças na Legislação Previdenciária
de Gurupi – GurupiPrev, está trabalhando e tem como representantes da Apug-Ssind, os
professores Gilberto Correia, Paulo Henrique e Joel Pinho. A comissão, presidida pelo
Dr. Symar Brito, procurador do órgão previdenciário, é composta por 23 pessoas, a
maioria indicada pela Prefeitura.
A Apug, AsaUnirg (técnicos administrativos da Universidade) e Sisemg
(Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Gurupi) tem nove representantes no
total. Após a apresentação da minuta, as entidades dos servidores apresentaram
sugestões de alterações, que serão discutidas no Grupo de Trabalho em reunião na
próxima segunda-feira (1/6), às 09 horas, 9) Após cobrança da Apug, finalmente saiu a
portaria com nomeação dos professores para completar a CPAD – Comissão Própria de
Avaliação Docente, que agora tem a composição completa, com Adriano Moreira,
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Antonio Jeronimo Netto, Érika Gontijo, José Carlos Ribeiro da Silva (Cabo Carlos) e
Sara Falcão. A primeira reunião aconteceu na segunda-feira (25/05), com a eleição do
prof. Netto para presidente da CPAD. O problema é que a reitora se autonomeou para a
comissão, então a Apug-Ssind protocolou ofício solicitando que a reitora se afaste e
indique outra pessoa em seu lugar, pela quebra do principio da impessoalidade e por
ocupar cargo na gestão acadêmica, sendo imoral e antiética a presença dela na comissão
de avaliação docente, 10) Considerando que o pagamento de maio já foi liberado pela
Fundação, estamos aguardando manifestação do Presidente Thiago Benfica sobre a
antecipação das férias, prevista para iniciar no próximo dia 15 de junho. Já
encaminhamos ofício solicitando um comunicado oficial da Fundação Unirg sobre a
antecipação das férias, quando e como será feito o devido pagamento do 1/3,
considerando que a Assembleia Geral realizada em maio, aprovou a antecipação, mas
que o pagamento seja imediatamente ao início do período, via folha suplementar no dia
14 de junho. Caso contrário, já aprovamos estado de greve na última assembleia. No
mesmo ofício, solicitamos também a posição e da Fundação com relação aos docentes
que estão em gozo de licença prêmio, que só termina em 30 de junho, considerando
ainda que os mesmos terão 15 de licença prêmio para gozar e não podem ter seus dias
suprimidos sem ter uma definição acordada.

ADUFPEL
Informe prestado por: prof.ª Celeste S Pereira, Docente FEn UFPel

1.A ssind tem reunido com regularidade para dar encaminhamento às
questões da conjuntura local e nacional;
2.Produzimos matérias, cards, vídeos e replicamos matérias de interesse
geral;
3.Temos trabalhado em conjunto com os sindicatos da educação pública
e não pública, da educação básica ao ensino superior, produzindo lives e notas
conjuntas com ótima repercussão;
4.Participamos também de organização local que engloba diversas
entidades sindicais e movimentos sociais para ações locais de enfrentamento à
pandemia;
5.O governo local está alinhado ao governo estadual que lançou quarta
feira um pacote de retorno às atividades nas escolas (todas e em todos os níveis) e no
comercio, já a partir da metade de junho;
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6.A UFPEL aprovou, via COCEPE, um calendário alternativo que
permite a realização de atividades remotas, num período de 2 semanas Foi uma disputa
dura, onde apesar de não termos conseguido barrar, conseguimos criar um espaço que
resultou em vários recuos da administração central;
7.Este é ano de eleição para reitoria. Estamos iniciando o debate para
pensar como encaminhar;
8.A ssind mantem-se nas ações solidárias no município em relação à
COVID 19;
9.Também estamos fazendo ações na luta em defesa do SUS e dos
serviços e servidores públicos.
ADUFF
Informe prestado por: prof.ª Adriana Penna, Diretoria da aDUFF
ADUFF-SSind
Trabalho Remoto – Artigos (Boletim Eletrônico)
Data
Temas
27/05/2020
“Não à flexibilização do
isolamento em Niterói”, atolive desta quinta (28),
realizado pela União dos
Fóruns de Luta de Niterói
27/05/2020
ADUFF participou de ato
contra a flexibilização do
isolamento em Niterói
27/05/2020
Servidores realizam
protestos contra as políticas
públicas do governo
Bolsonaro - Câmara de
Vereadores (Cinelândia)
27/05/2020
“Nós já botamos a granada
no bolso do inimigo”:
Guedes expõe o que
governo quer para servidor
27/05/2020
Instrução de Serviço
PROGEPE n.008: ADUFF
destaca importância de
pressão dos docentes da UFF
para pautar debate
27/05/2020
Docentes da UFF de Rio das
Ostras manifestam-se contra
o Plano de Trabalho da
PROGEPE
27/05/2020
Carta Aberta à Comunidade
Universitária e aos
Conselheiros do Conselho
Universitário da UFF

Canais de Comunicação
Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp
Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp
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23/05/2020

23/05/2020

23/05/2020

23/05/2020

21/05/2020

21/05/2020

21/05/2020

21/05/2020

13/05/2020

13/05/2020

13/05/2020

13/05/2020

13/05/2020

Diretoria da ADUFF critica
recusa ao debate da
Instrução de Serviço
PROGEPE nº008
ADUFF se solidariza com
famílias de vítimas e repudia
ação genocida e racista do
Estado do Rio de Janeiro

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Reunião de Bolsonaro com
governadores e Legislativo
pactua cancelar salários de
servidores
Festival irá arrecadar
doações em dinheiro para
famílias afetadas pela
COVID-19
CEPEx remete ensino
remoto para GT; ADUFF
defende que comunidade
acadêmica seja ouvida
Diretoria da ADUFF defende
que nenhuma decisão sobre
ensino remoto na UFF deve
ser tomada sem amplo
debate na comunidade
acadêmica

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

“Não podemos pensar a EAD
distante dos movimentos da
mercantilização ou daquilo
que alguns autores têm
chamado de comodificação
da educação”
MEC aposta em
“normalidade” e pressiona
por EaD em tempos de
pandemia
A quem interessa um Plano
de Trabalho quando não há
condições para planejar?
Não é aos docentes da UFF!
No Dia da Enfermagem,
homenagens póstumas e
denúncias com cruzes no
HUAP pela saúde pública
Reitores das IES públicas do
Rio defendem o adiamento
do ENEM 2020
Divulgação científica na
quarentena: docentes da
UFF falam sobre trabalho
durante a pandemia
A UFF na luta contra o
COVID-19 - promoção da

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp
Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp
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07.05.2020

07.05.2020

07.05.2020

07.05.2020

07.05.2020

06/05/2020

06/05/2020

06/05/2020

04/05/2020

04/05/2020

04/05/2020

04/05/2020

“Rede Convida”, Psicologia;
Campus dos Goytacazes
Marcha Virtual pela Ciência,
nesta quinta (7) organizada
pela SBPC
Em dia de pressão sobre
senadores, Senado mantém
educação fora do
congelamento salarial em lei
Câmara aprova PEC que
pode render R$ 1 tri públicos
a bancos e rejeita garanti de
emprego
Todas as vidas importam!
Nota de Esclarecimento ao
Poder Executivo do Estado
do Rio de Janeiro sob o risco
de Exclusão Ilegal no
atendimento a Pessoas com
Deficiência em UTIs, durante
a pandemia de COVID-19
A UFF na luta contra a
COVID-19 – promoção do
Laboratório de Criação e
Investigação da Cena
Contemporânea (PPGCA)
Professoras/es da UFF,
precisamos de sua ação
rápida!
Educação é retirada de
congelamento na Câmara,
mas pode ser reinserida no
Senado

É preciso impressionar os
senadores! Todas as
categorias merecem
respeito! Não ao
congelamento salarial dos
servidores públicos
Senado aprova PLP acordada
com Bolsonaro que congela
salários; servidores
pressionam Câmara
ADUFF convida docentes a
enviar mensagens a
deputados contra o
congelamento
Ato do 1º de Maio tem
homenagem a profissionais
de saúde
Jurídico da ADUFF está
elaborando parecer sobre
Instrução de Serviço que

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp
Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp
Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp
Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp
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04/05/2020

01/05/2020

30/04/2020

30/04/2020

30/04/2020

30/04/2020

29/04/2020

29/04/2020

29/04/2020

29/04/2020

29/04/2020
24.04.2020

24.04.2020

regulamenta trabalho
remoto na UFF
Em carta ao prefeito,
entidades reforçam
distanciamento social e
propõe ações para
ampliação do SUS e dos
direitos humanos em Niterói
ANDES-SN convoca categoria
a pressionar senadores
contra o PLC 149, que será
votado neste sábado, 2
1º de Maio: Programação do
dia dos trabalhadores terá
atos digitais e barulhaço
CNPq de Bolsonaro exclui
Ciências Humanas e Sociais
da concessão de bolsas PIBIC
STF declara
inconstitucionalidade de lei
municipal que proíbe debate
de gênero nas escolas
ADUFF irá monitorar de
perto o uso do questionário
da Progepe
Progressões: CPPD responde
ADUFF e afirma que irá
mapear processos que
tramitam na forma física
ADUFF defende
convocatória de reunião do
Cepex para debater
condições de funcionamento
da UFF durante suspensão
do calendário acadêmico
Mais recursos para bancos e
salário congelado para
servidor podem ir a voto na
mesma semana

Guedes volta a atacar
servidores e se cala sobre
iniciativas sociais na
pandemia
Glossário de Libras do
Coronavírus – COVID 19
ADUFF recomenda a
aposentados conferir RT no
contracheque de abril
Calendário eleitoral e
campanhas à Direção do
ANDES-SN continuam
suspensas em razão da

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp
Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp
Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp
Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp
Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp
Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp
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24.04.2020

24.04.2020

24.04.2020

24.04.2020
24.04.2020

20/04/2020

18/04/2020

17/04/2020
17/04/2020
17/04/2020

17/04/2020

17/04/2020
14/04/2020

14/04/2020

14/04/2020

14/04/2020

pandemia
ADUFF participa de ação
conjunta de solidariedade e
distribui 360 cestas básicas
MP do contrato de trabalho
com menos direitos cai, mas
manobra tenta ‘salvá-lo’
STF nega Constituição e julga
legal empresa reduzir
salários sem acordo coletivo
na pandemia
Revista do ANDES-SN
Prazo prorrogado
A UFF na luta contra o
COVID-19 Assistência
jurídica “Cajuff UFF Macaé”
O que alguns chamam de
balbúrdia, nós chamamos de
produção de conhecimento
público!
ADUFF move 5 ações
judiciais em defesa dos
direitos dos docentes
durante a pandemia
Weintraub critica isolamento
e confirma ENEM para
novembro 2020
Bolsonaro exonera o
presidente do CNPq
Atual política fiscal deve ser
banida de vez e não só na
pandemia, diz economista
da UFF
Sem informatização na
quarentena, progressões e
promoções de docentes
estão paradas na UFF
A UFF na luta contra o
COVID-19
Para minimizar os prejuízos
do COVID-19 ADUFF realiza
ações de solidariedade
ADUFF solicita da Reitoria
informações sobre medidas
de apoio a docentes que
estão no exterior
Câmara dos Deputados
aprova PL que suspende
aumento salarial e
progressão de servidores
públicos
Educação a distância:
desigualdade social e
precarização no contexto de
pandemia

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp
Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp
Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp
Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp
Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp
Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp
Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp
Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp
Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp
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13.04.2020

08/04/2020

08.04.2020

08.04.2020

01/04/2020

27/03/2020

27/03/2020

27/03/2020

27/03/2020

27/03/2020

25/03/2020

25/03/2020

25/03/2020

A UFF contra o COVID-19
ADUFF dá visibilidade aos
campi em que a UFF se faz
presente: Niterói, Angra dos
Reis, Macaé e Rio das Ostras,
Petrópolis, Santo Antônio de
Pádua, Campos dos
Goytcazes, Nova Friburgo e
Vota Redonda
ADUFF entra na justiça com
ação coletiva para revogar
cortes e garantir
manutenção do pagamento
da RT
UFF suspende calendários
acadêmico e administrativo
por tempo indeterminado
Com visão utilitarista da
pesquisa científica, governo
Bolsonaro ataca Ciências
Humanas e Sociais
Professores da UFF estão
relatando descontos
inexplicáveis no
contracheque do mês de
março: veja como proceder
Bolsonaro minimiza risco do
COVID-19 e lança campanha
milionária pelo fim com
confinamento
MCTIC exclui Ciências
Humanas e Sociais de
recursos públicos para
pesquisa entre 2020 e 2023
Em entrevista à imprensa,
Rodrigo Maia novamente
defende redução de salário
dos servidores
Jornal da ADUFF de março já
está nas redes

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Covid-19: Docentes da UFF
em defesa da saúde pública
e das universidades
brasileiras
ADUFF promove campanha
pela revogação da EC95 e
contra medida que retiram
direitos dos trabalhadores e
aprofundam crise no Brasil
COVID-19: docentes da UFF
em defesa da saúde pública
e das universidades
brasileiras
Portaria da Capes pode levar

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp
Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
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25/03/2020

18/03/2020

18/03/2020

18/03/2020

18/03/2020

18/03/2020

16/03/2020

TRABALHO REMOTO – LIVES
Data
21/05/2020
14/05/2020

30/04/2020
08.04.2020

08.04.2020

08.04.2020

à redução de bolsas de
Mestrado e Doutorado no
país
Governo Bolsonaro recua de
artigo da MP 927 que
permitia suspensão de
salários por quatro meses
ADUFF lança Campanha pela
revogação da EC 95 em
defesa do SUS e da pesquisa
pública
Em casa, mas na luta! Pela
revogação do teto dos
gastos, em defesa do SUS e
em apoio à Greve Nacional
dos Docentes
Presidente da ADUFF
comenta importância do
18M – Dia da Greve Nacional
da Educação
ADUFF lança Campanha pela
revogação da EC 95 em
defesa do SUS e da pesquisa
pública
Em casa, mas na luta! Pela
revogação do teto dos
gastos, em defesa do SUS e
em apoio à Greve Nacional
dos Docentes
18M: centrais suspendem
atos de rua, mas mantêm
paralisações e greves

E-mail, WhatsApp

Temas
“Pandemia e ensino remoto
nas Universidades”
“Pandemia e população
negra: vulnerabilidades e
políticas de retrocesso”
“A interface da UFF com o
SUS”
“Produção científica das
Humanas: fatos e relevância
no contexto da atual
pandemia”
Festival ADUFF Entre Casas
Produção de vídeo
ADUFF recebe trabalhos
para festival online de arte e
cultura
Laboratório de Comunicação
Comunitária e Publicidade
Social da UFF produz

Canais de Comunicação
Site, Página no Facebook
E-mail, WhatsApp
Site, Página no Facebook
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook
E-mail, WhatsApp
Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp
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23/03/2020

23/03/2020

campanha de
conscientização na
quarentena
Nesta quinta 26, tem live no
Facebook: “Saúde Mental
em temos de pandemia”
ADUFF comunica
fechamento temporário da
sede, partir do dia 17/03, em
conformidade com as
orientações contingenciais
referentes ao COVID-19

TRABALHO REMOTO – CINECLUBE VIRTUAL ADUFF (seguido de live)
Data
Temas
17/05/2020
“Diário de uma Busca”,
documentário.
3/05/2020
“Cartas de Maio”
27/04/2020
ADUFF inicia projeto de
Cineclube neste domingo
(29) com o filme “A Dupla
jornada”
24/04/2020
Sessão dupla, domingo (26)
“Nélida Piñon” e “Nos
Caminhos do lixo – as
catadoras de Jacutinga”

TRABALHO REMOTO – NOTAS PÚBLICAS
Data
Temas
27/05/2020
Nota de Solidariedade da
Diretoria da ADUFF aos/às
trabalhadores/as da
Educação Pública Municipal
de Niterói
08/05/2020
Nota da Diretoria da ADUFF
sobre a Instrução de Serviço
da PROGEPE 008/2020
20/04/2020
Em defesa das liberdades
democráticas e do direito à
vida, todo repúdio á
bolsonaro!
20/04/2020
Nota de Repúdio ao Ministro
da Educação Abraham
Weintraub e as suas
declarações
25/03/2020
Nota sobre EAD na UFF em
meio ao estado de
emergência de saúde pública
– COVID 19
20/03/2020

Nota de repúdio ao jornal O
Globo de 20 de março de
2020 acerca da Emenda
95/2016

Site, Página no Facebook
E-mail, WhatsApp
Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Canais de Comunicação
Página no Facebook
Página no Facebook
Site, Página no Facebook
E-mail, WhatsApp
Site, Página no Facebook
E-mail, WhatsApp

Canais de Comunicação
Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp
Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp
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18/03/2020

AÇÕES SOCIAIS
Data (mês/meses)
Abril

Abril

Abril

Abril

Abril
Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Diretoria da ADUFF-SSind
repudia tentativa do MEC de
ampliar oferta de disciplinas
online durante pandemia da
COVID-19

Site, Página no Facebook,
E-mail, WhatsApp

Doação
Contribuição solidária de
cestas básicas de alimento à
População Trans de Niterói
Contribuição solidária de
cestas básicas de alimento a
16 Comunidades da
Campanha Redes da Maré
Ação de solidariedade ao
Movimento Emancipa

Local
RJ

Doação de cestas básicas de
alimento à Aldeia Guarani
Ara Hovy
Produção de máscaras na
UFF (por meio de impressora
3D)
Ação de solidariedade ao
Fórum Sindical Popular de
Niterói
Doação de cestas básicas de
alimento à Rede de
Solidariedade Comunidade
do Morro da Providência
Contribuição de cestas
básicas para a Comunidade
do Morro do Palácio
Contribuição ao Movimento
Solidário Rio das Ostras
Apoio solidário ao
Assentamento Osvaldo de
Oliveira de Rio das Ostras
Apoio à Comunidade no
Coro

Niterói

TRABALHO REMOTO – REUNIÕES (DIRETORIA E SUAS INSTÂNCIAS)
Data
Pauta
26/05/2020
Informes; Conjuntura; UFF
na pandemia;
Encaminhamentos
07/05/2020
Deliberar sobre o calendário
eleitoral sucessório à direção
e ao Conselho de
Representantes 2020/2022
02/04/2020
Informes; Conjuntura;

RJ

RJ

Niterói
Niterói

RJ

Niterói

RJ
RJ

RJ

Participantes
Membros da Diretoria e do
Conselho de Representantes
Membros da Diretoria e do
Conselho de Representantes

Membros da Diretoria e do
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ADUFF na quarentena;
Situação nas Unidades;
Outros assuntos

Conselho de Representantes

ADUFF-SSind
TRABALHO REMOTO – REUNIÃO DE DIRETORIA/INSTITUIÇÕES E ENTIDADES
Data
Pauta
Entidades/instituições
08/05/2020
- Edição da Instrução de
Audiência com Reitor
Serviço 008 da PROGEPE;
Questões referentes à
nomeação de docentes
efetivos e substitutos;
Renovação/prorrogação de
contratos de docentes
substitutos - Lei 8745/1993
e reforça MP 922/2020,
Inciso I, §1º do art. 4º
12/05/2020
- Informes da Secretaria
ANDES-RJ
Regional; - Rodada de
informes das SSind;
- Comitê de Ações de
Solidariedade - regional e
seções sindicais;
- Solidariedade ao SEPE-RIO
- Fórum Sindical, Popular e
de Juventudes por Direitos e
Liberdades Democráticas
- Outros Assuntos
- Encaminhamentos.

Local
UFF

RJ

ADUFAL
Informe prestado por: Diretoria da ADUFAL

TRABALHO REMOTO - LIVES
DATA
01/04

02/04

09/04

TEMAS
COVIDE-19 E OS
NAECONOMIA

IMPACTOS

PAPEL DO ESTADO DIANTE DA
CRISE ECONÔMICA E SOCIAL EM
TEMPOS DE PANDEMIA.

ASPECTOS PSICOLÓGICOS DO
ISOLAMENTO SOCIAL EM TEMPOS
DE CORONAVIRUS.

ESPECIALISTA
Fábio Guedes – Professor da
Faculdade de Economia da Ufal
e Presidente da Fapeal.
Cristiano
Montenegro
–
Presidente do sindicato de
Assistentes Sociais do Estado de
Alagoas (SASEAL).
José
Geraldo
Gomes
–
Psicólogo, Professor do Centro
de
Educação
da
Ufal,
especialista em Informática
Educativa e doutor em Ciências.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO
INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM
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14/04

21/04

24/04

28/04

DIREITOS
DA
MULHER
E
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
EM
TEMPOS
DE
ISOLAMENTO
SOCIAL.

MÍDIA, SUS E CORONAVIRUS: A
INFORMAÇÃO
E
A
SAÚDE
PÚBLICA
EM
TEMPOS
DE
PANDEMIA.

AMEAÇAS A DEMOCRACIA
FORMAS DE RESISTÊNCIA.

E

OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA
COVID-19

Elaine Pimentel – Doutora em
Sociologia,
professora
da
Faculdade de Direito da Ufal,
Pesquisadora nas áreas de
Criminologia,
Gênero
e
Feminismo,
Diretora
da
FDA/UFAL.
Especialista:
Marcelo
Robalinho
–
Doutor
em
Informação e Comunicação em
Saúde, Mestre em Comunicação,
Jornalista e Publicitário de
Informação, Professor do Curso
de
Jornalismo
da
Ufal.
Mediador: Ricardo Coelho –
Doutor
em
Comunicação,
Mestre em Comunicação e
Cultura, Graduado em Direito e
Comunicação Social integrante
da Diretoria da Adufal
Especialista:
Cícero
Albuquerque – Doutor em
Ciências Sociais, Graduado em
História,
Professor
do
CECA/UFAL.
Mediador:
Francisco P. de Sousa –
Licenciatura
em
Filosofia,
Bacharel em Direito, Mestrado,
Doutorado e Pós-Doutorado em
Teoria Política e Jurídica,
Professor do Mestrado de
Filosofia da Ufal, Presidente do
Conselho de Direitos Humanos
de Alagoas (CDDH).
Especialista: Valda Lima –
Funcionária Pública, Técnica em
Enfermagem na área vermelha
clínica do HGE, Conselheira
Estadual de Saúde, Diretora da
Sindiprev-AL, formada em
História.
Especialista: Francisco Mata –
Funcionário do Ministério da
Saúde, Conselheiro Estadual de
Saúde, formado em História
com pós-graduação, Presidente
do Sindiprev-AL,
Mediadora: Tânia Voronkoff,
professora da Unidade Penedo
Ufal, Graduada em Engenharia
Civil, Doutora em Ciências dos
Materiais e Diretora da Adufal.

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM
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07/05

14/05

21/05

Especialista: Jailton Souza Lira
– Professor Doutor e Presidente
da Adufal.
Especialista: Lucas Pereira CRISE POLÍTICA SINDICATOS E Professor
e
membro
da
DEMOCRACIA
Direção/Sinteal.
Mediador: Ricardo Moresi –
Jornalista
e
membro
da
Direção/Sintufal.
Especialista: Cícero Péricles –
Doutor em Economia, Professor
da FEAC/UFAL e Diretor da
Adufal.
Especialista: Fábio Guedes –
Doutor
em
Administração,
Professor da FEAC/UFAL e
Presidente da Fapeal.
EPIDEMIA E CRISE ECONÔMICA
Mediador: Jailton de Sousa Lira
–
Doutor
em Educação,
Professor do CEDU/UFAL e
Presidente da Adufal.
Especialista: Elaine Pimentel é
doutora
em
Sociologia,
professora da Faculdade de
Direito de Alagoas (FDA) e
coordenadora do Grupo de
Pesquisa CARMIM Feminismo
Jurídico.
Especialista: Sandra Lira é
mestre em Educação, professora
do Centro de Educação da Ufal e
atual vice-presidenta da Adufal.
Especialista: Jorgina Sales é
mestre
em
Enfermagem,
enfermeira, professora da Escola
de Enfermagem (EENF) da Ufal
e conselheira do Conselho
Estadual de Defesa dos Direitos
MULHER & UNIVERSIDADE EM
da Mulher (CEDIM).
TEMPOS DE PANDEMIA
Especialista: Ruth Vasconcelos
é doutora em Sociologia, possui
pós-doutorado em psicanálise, é
pesquisadora no campo de
psicanálise e sociologia e
professora
aposentada
do
Instituto de Ciências Sociais
(ICS) da Ufal.
Mediadora: Ana Maria Vergne
é doutora em Educação,
professora do Centro de
Educação (Cedu) da Ufal e
integrante
da
Coordenação
Colegiada do Forum Estadual

INSTAGRAM

INSTAGRAM

YOUTUBE
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26/05

WEBINARIO
LEGALIDADE NA DEMOCRACIA.

27/05

GÊNERO E EDUCAÇÃO – 14:00HS WEBINÁRIO

27/05

PRECARIZAÇÃO DOS DIREITOS
TRABALHISTAS. 16:00HS WEBINÁRIO

28/05

OS CAMINHOS DA JUSTIÇA NO
PÓS PAMDEMIA - WEBINÁRIO

Permanente de Educação do
Campo (Fepec/AL). Também já
foi presidenta da Adufal.
Especialista: Dr Beclaute de
Oliveira – Professor Doutor da
Faculdade de Direito de
Alagoas.
Especialista: Tutmés Airan –
Professor da Faculdade de
Direito de Alagoas e Presidente
do Tribunal de Justiça de
Alagoas.
Mediador: Plínio Baima –
Professor titular no Cesmac,
Mestre em Direito Público pela
Ufal e membro da ABJD.
Especialista: Toni Reis – Prof.
Dr. e Pós-Doutor em Educação
(LGBT fobia na Educação) e
Diretor Presidente na Aliança
LGBTI+
Especialista: Sandra Lira –
Professora Me. Do Centro de
Educação da Ufal e vicepresidente da Adufal.
Mediador: Betânia Pereira –
Mestranda
em
Educação,
Advogada de Sindicatos e
membro da ABJD.
Especialista: José Geraldo –
Prof. Titular na UNB, atundo na
Faculdade de Direito e no
Centro de Estudos Avançados
Multidisciplinares (CEAM), exreitor da UNB.
Especialista: Jasiel Ivo – Prof.
Me. da Faculdade de Direito de
Alagoas, Doutorando em Direito
e Juiz do Trabalho.
Mediador: Arthur Lira –
Estudante de Direito na UNIT,
membro do grupo de estudos
constitucionais da OAB/AL e
membro da ABJD.
Especialista: Rubens R. R.
Casara – Prof. Dr. na UFRJ, Juiz
de Direito e membro da
Associação de Juízes do Para a
Democracia (AJD).
Especialista: Rosmar Alencar –
Prof. Dr. da Faculdade de
Direito de Alagoas, Juiz Federal
e membro daIBCCRIM.

YOUTUBE

YOUTUBE

YOUTUBE

YOUTUBE
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Mediador: Daniel Santos
Estudante da Faculdade
Direito de Alagoas, membro
ABJD e do Levante Popular
Juventude.

29/05

EDUCAÇÃO E DEMOCRACIA –
14:00hs - WEBINÁRIO

29/05

CRISE E PANDEMIA – 16:00hsWEBINÁRIO

29/05

LIVRO (E-BOOK) PERFIL
SOCIOECONÔMICO E CULTURAL
DOS (AS) ESTUDANTES DA UFAL.

–
de
da
da

Especialista: Jailton Lira – Prof.
Dr. do Centro de Educação da
UFAL
e
Presidente
da
ADUFAL.
Especialista: Elaine Pimentel –
Profa. Dra. da Faculdade de
Direito de Alagoas FDA (20182022) e voluntária na ONG
Centro de Defesa dos Direitos
da Mulher (CDDM).
Mediador:
Ana
Carolina
Oliveira – Mestranda em
Educação Pelo Centro de
Educação da UFAL, advogada
do SINTEAL e membro da
ABJD.
Especialista: Alysson Mascaro
– Prof. Dr. da Faculdade de
Direito da Universidade de São
Paulo (Largo São Francisco –
USP) e Livre-Docente em
Filosofia e Teoria do Direito
pela USP.
Especialista: Francisco Pereira
Sousa – Prof. Dr. e pós-doutor
em
filosofia
do
direito,
secretário
da
ADUFAL,
presidente do Conselho de
Direitos Humanos.
Mediador: Betânia Pereira –
Mestranda em Educação pelo
Centro de Educação da UFAL,
Advogada de Sindicatos e
membro da ABJD.

Especialistas:
Cid Oliveira – FEAC/UFAL
Elder Maia - ICS/UFAL
Jailton Lira – CEDU/UFAL
José Vieira – SERTÃO/UFAL

YOUTUBE

YOUTUBE

YOUTUBE

TRABALHO REMOTO – ARTIGOS
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DATA
24/03

24/03

25/04

27/03

03/04

04/04
06/04

07/04
10/04

27/04

28/04

TEMA
ESPECIALISTA
ARTIGO: Por que não suspender partes
dos encargos da dívida pública da Fábio Guedes – Professor da
União?
Faculdade de Economia da Ufal.
ARTIGO:
Apoio
aos
estados
nordestinos é do tamanho que foi Luciana Caetano – Professora da
anunciado?
FEAC/UFAL.
ARTIGO: Um pronunciamento na
contramão dos fatos.
José Vieira da Cruz –Professor
de Historio Campus /Sertão.
Professora
Dra.
Suzana
ARTIGO: As crianças e a pandemia:
Marcolino – Centro de Educação
quais direitos?
da Ufal.
ARTIGO: Saúde mental, isolamento Professor Dr. Fernando Silvio
social e vida acadêmica na pós- Cavalcante
Pimentel–
graduação.
(PPGE/CEDU/UFAL)
Professora Dra. Maria do
ARTIGO: Exercícios físicos em tempos Socorro Meneses Dantas –
de isolamento social.
(IEFE/UFAL).
ARTIGO: O coronavírus e a quarentena Professor Jenner Barreto Bastos
- O falso dilema entre vida e economia. Filho – (IF/UFAL).
Professor Dr. Valmir de
ARTIGO: A água e a COVID-19.
Albuquerque
Pedrosa
–
(CETEC/UFAL).
ARTIGO: Gestão Educacional na Professor Dr. Jorge Eduardo –
Universidade nos tempos de COVID-19. (CEDU/UFAL).
Professor Jailton de Sousa Lira
ARTIGO: Crise, Estado e política no (CEDU/UFAL) – Presidente da
Brasil.
Adufal.
Jenner Barreto Bastos Filho –
Professor Titular no Instituto de
ARTIGO: A desvalorização, ainda que
Física da Universidade Federal
implícita, do professor.
de Alagoas.

DATA
18/03

TEMA
Greve Geral no dia 18 de março está mantida e ato
público é suspenso.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO
SITE DA ADUFAL/INSTAGRAM

SITE DA ADUFAL

SITE DA ADUFAL
SITE DA ADUFAL

SITE DA ADUFAL
SITE DA ADUFAL

SITE DA ADUFAL
SITE DA ADUFAL

SITE DA ADUFAL
SITE DA ADUFAL

SITE DA ADUFAL

CANAIS DE
COMUNICAÇÃO
SITE DA
ADUFAL/INSTAGRAM
SITE DA
ADUFAL/INSTAGRAM
INSTAGRAM

18/03

Devido à pandemia COVID-19, atendimentos
presenciais na Adufal estão suspensos.
#9Motivos para protestar contra o governo Bolsonaro
no dia 18 de março.

18/03

#18M: A importância de protestar em defesa da
Educação e dos direitos dos trabalhadores.

SITE DA
ADUFAL/INSTAGRAM

18/03

73

18/03
19/03
20/03

20/03

23/03

25/03
25/03
26/03
27/03

27/03
28/03

30/03

Contra as propostas de Bolsonaro para destruir o
serviço público.

INSTAGRAM

MEC propõe EAD nas IFE em meio à pandemia e
precariza ainda mais a educação pública.
ADUFAL suspende atividades em decorrência do
coronavírus.

SITE DA ADUFAL

O Núcleo de Aposentados da Associação dos
Docentes da Universidade Federal de Alagoas
(Adufal) emitiu uma nota pública, nesta sexta-feira
(20), sobre a situação atual da pandemia do
coronavírus (COVID-19) e também sobre as
atividades do Núcleo.
Nota de Repúdio sobre a MP 927. A Associação dos
Docentes da Universidade Federal de Alagoas
(Adufal) vem a público manifestar total repúdio
à Medida Provisória Nº 927, publicada na noite de 22
de março de 2020, autorizando empresas a
suspenderem os contratos de trabalho dos empregados
por quatro meses, deixando os trabalhadores sem
salário para se sustentar durante esse momento de
calamidade pública pelo qual o Brasil passa, devido à
pandemia do COVID-19.
Andes-SN publica nota de repúdio ao pronunciamento
de Bolsonaro.
Contra o corte dos salários dos servidores públicos.
Projeto inconstitucional prevê corte em salários de
servidores durante pandemia.
Comunidade acadêmica entra na luta contra o
coronavírus.
Assessoria Jurídica Nacional do Andes-SN emite nota
técnica sobre projeto de redução salarial dos
servidores.
NOTA PÚBLICA DA ADUFAL E DO SINTUFAL Instrução Normativa nº 28.
NOTA PÚBLICA DA ADUFAL E DO SINTUFAL A Associação dos Docentes da Universidade Federal
de Alagoas (ADUFAL) e o Sindicato dos
Trabalhadores na Universidade Federal de Alagoas
(SINTUFAL) vêm a público externar sua absoluta
rejeição ao pronunciamento do presidente da
República, Jair Bolsonaro, veiculado no dia 24 de
março (terça-feira) de 2020, em cadeia nacional de
rádio e TV.

SITE DA
ADUFAL/INSTAGRAM
SITE DA ADUFAL

SITE DA
ADUFAL/INSTAGRAM

SITE DA
ADUFAL/INSTAGRAM
INSTAGRAM
SITE DA ADUFAL
SITE DA ADUFAL
SITE DA ADUFAL

SITE DA
ADUFAL/INSTAGRAM

SITE DA ADUFAL
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30/03
31/03
02/04
03/04
03/04
03/04
03/04
04/04
06/04
07/04
07/04
20/04
20/04
20/04
21/04
22/04
23/04
27/04
27/04
27/04
01/05
02/05

Adufal e Sintufal dialogam com reitor da Ufal sobre
ações administrativas durante pandemia.
Avanço da Covid-19 no país penaliza a economia
alagoana.

SITE DA ADUFAL

Nota de solidariedade ao Sinteal e aos moradores do
Pinheiro, Mutange e Bebedouro.
Consuni regulamenta assiduidade dos servidores
durante pandemia da COVID-19.
Carta aos parlamentares federais e à sociedade
Alagoana - PEC 10/2020.
Escritório jurídico da Adufal emite parecer sobre a
Instrução Normativa nº 28.
Em defesa dos Serviços e Servidores Públicos - Não à
redução salarial!
Hoje, somos vitoriosos/as! Emenda que Permite a
redução de salário dos servidores públicos é
DERROTADA!
Nota de pesar: Prof. José Ademir Bezerra da Silva.
Adufal permanece em trabalho remoto devido ao
coronavírus.
Prof. Cícero Péricles fala sobre renda básica e crédito
emergencial em entrevista.
Seções sindicais do ANDES-SN ampliam ações de
solidariedade pelo país.
Trabalhadores defendem barrar o golpe de Bolsonaro e
garantir a Democracia.

SITE DA
ADUFAL/INSTAGRAM

Em defesa da vida, basta Bolsonaro/Mourão.
Orientação aos docentes sobre os efeitos da Instrução
Normativa nº 28.
Andes-SN publica nota de repúdio à intervenção
autoritária no IFRN.
Ufal produz materiais essenciais no combate ao
coronavírus e reitera função social.
É inconstitucional lei que veta discussão de gênero em
escolas, diz STF.
Governo apresenta programa para desmonte total do
Estado pós-pandemia.
Governo apresenta programa para desmonte total do
Estado pós-pandemia
Mesmo em quarentena, hoje é Dia de Luta do
Trabalhador e da Trabalhadora.

SITE DA ADUFAL

Senado vota neste sábado (2) Projeto que congela

SITE DA ADUFAL
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SITE DA ADUFAL

SITE DA ADUFAL
SITE DA
ADUFAL/INSTAGRAM
SITE DA ADUFAL
SITE DA ADUFAL
INSTAGRAM
SITE DA ADUFAL
SITE DA ADUFAL
SITE DA ADUFAL
SITE DA ADUFAL
SITE DA ADUFAL

SITE DA ADUFAL
SITE DA ADUFAL
SITE DA ADUFAL
SITE DA ADUFAL
SITE DA ADUFAL
SITE DA ADUFAL
SITE DA ADUFAL

salário dos servidores; Saiba como pressionar.
03/05
05/05
06/05
06/05

08/05
10/05
14/05
21/05
22/05
25/05

DATA
13/05
20/05

Homenagem à professora Maria Denilda Moura.
Senado aprova congelamento de salários dos
servidores e PLP será votado na Câmara.
Artigos do PLP 39/2020 congelam salários dos
servidores públicos por 18 meses.
Ufal, Sintufal e Adufal fazem apelo à sociedade sobre
distanciamento social.
Servidores da educação são excluídos do
congelamento salarial mas Bolsonaro diz que vetará
trecho.
Dia Das Mães: Adufal homenageia mamães com um
singelo mural virtual.
Seminário beneficente sobre Direitos Humanos das
mulheres ocorre na quinta (21).
Mais de 400 entidades protocolam pedido de
impeachment contra o governo Bolsonaro.
NOTA DE PESAR: Profa. Iasmin de Albuquerque
Cavalcanti Duarte.
Webinário Crise e Pandemia debate temas da
atualidade de 26 a 29 de maio.
TRABALHO REMOTO – NOTAS PÚBLICAS

SITE DA ADUFAL
SITE DA ADUFAL
SITE DA ADUFAL
SITE DA ADUFAL
SITE DA ADUFAL

SITE DA ADUFAL
SITE DA ADUFAL
SITE DA ADUFAL
SITE DA ADUFAL
SITE DA ADUFAL

DOAÇÃO
LOCAL
Solidariedade: Adufal doou 60 cestas básicas para a Comunidade da Levada e
Casa do Congresso do Povo.
Vila Brejal.
Adufal realiza mais uma doação de cestas básicas para
ONG.
AÇÕES SOCIAIS DA ADUFAL

DATA

Casa Congresso do Povo, na
Levada

PAUTA
Avaliação do trabalho remoto – Plataforma
03/04 Meet.

Direção da ADUFAL e funcionários

Discussão sobre a Adufal realizar ação
social em tempos de pandemia 07/04 Plataforma Meet.

Direção da ADUFAL

Avaliação das atividades realizadas e
12/04 programação para as novas atividades Plataforma Meet.

PARTICIPANTES

Direção da ADUFAL
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20/04

27/04

11/05

15/05

Informes sobre reunião do Andes/SN,
avaliação das atividades realizadas na
semana e planejamento para as próximas
Direção da ADUFAL
atividades.
Finanças do Sindicato, Calendário
Acadêmico e Planejamento ações da
Direção da ADUFAL
semana. - Plataforma Meet.
Planejamento
das
próximas
ações
(assembleia, ação social, material digital
de divulgação das ações da entidade),
Discussão
sobre
as
alternativas
pesquisadas pela comissão da diretoria Direção da ADUFAL (Sandra, Rosângela e Adriana)
para a retomada do calendário acadêmico.
Essa comissão se reunirá dia 15/05 para
organizar as informações.
Análise o retorno as aulas. Plataforma
Meet. 15:00hs.
Direção da ADUFAL (Sandra, Rosângela e Adriana)

15/05 Organização do financeiro. 17:00hs.

Prof. Jailton, Altair, Ricardo, Professora Tânia,
Fabrícia e Rose.

Calendário Acadêmico. Plataforma Meet.
18/05 16:00hs.

Direção da ADUFAL

26/05 Avaliação e Planejamento das Atividades.

Direção da ADUFAL

TRABALHO REMOTO–REUNIÕES
TRABALHO REMOTO – REUNIÃO DE DIRETORIA/ENTIDADES E
INSTITUIÇOES
LOCAL
DATA
PAUTA
ENTIDADE/INSTITUIÇÃO
Definição
sobre
a Reunião Convocada pela
Sala dos
Reitoria com Sindicatos e
16/03 suspensão do calendário
Conselhos/UFAL
Unidades Acadêmicas.
acadêmico.
Ações Sindicais durante
Plataforma Online
a
pandemia
do Reunião entre as direções da
29/03 Coronavirus.
ADUFAL e SINTUFAL
Procedimentos que serão
adotados referentes ao Reunião entre as direções da Plataforma Online
ADUFAL e SINTUFAL e
30/03 controle de ponto do com a Reitoria.
pessoal
técnico
e
docente da Universitário.
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01/04

06/04

17/04

20/04

Discussão
sobre
os
procedimentos a serem
adotados referentes ao
controle de ponto do
pessoal
técnico
e
docente
da
Universidade.
Discussão
sobre
a
Instrução Normativa nº
28 do Ministério da
Economia.
Ações políticas e de
solidariedade em tempos
de pandemia, Instrução
Normativa nº 28/2020
MEC.
1º de maio, Pandemia,
MP 927 e MP 936, ação
conjunta contra os
ataques de Bolsonaro à
Democracia.

Plataforma Online
Reunião do Conselho
Universitário.
Reunião dos sindicatos com o
Colegiado
de
unidade Plataforma Online
acadêmica da Faculdade de
Nutrição.
Jailton - Reunião
ANDES Nacional.

com Plataforma Online

Sandra - Reunião com CUT/ Plataforma Online
AL, sindicatos e movimentos
sociais.

27/04 FUNDEB

Sandra Lúcia participa de uma
live sobre FUNDEB junto Plataforma Online
com o SINTEAL.

Discutir as ações do
27/04 1º de maio.

Sandra Lúcia - Reunião com
os sindicatos filiados à CUT. Plataforma Online

Adufal – Presidente Jailton,
vice Sandra Lira.
Ufal – Reitor Josealdo
Tonholo.
Sintufal – Coordenador Paulo
Albuquerque, Pró-Reitor de
Formas de Colaborar
Extensão Clayton Santos e
Coordenador de Extensão
com
Movimentos
Sociais
15/05
Cezar Candeias.
do Campo.
FNL – Marcos Marron
MLST – Damiana Aleixo
MTL – Valdemir Agustinho
MTC – Adriano Ferreira
As ações sociais da
Adufal
durante
a Altair Marques – Entrevista
21/05 pandemia.
na TV Mar News.

Google Meets

Televisão.

78

Como a Ufal poderia Jailton Lira – Reunião com
ajudar no escoamento da Reitor, Proex e Integrantes de Plataforma Online
dos Movimentos Rurais.
22/05 produção
movimentos.
Adriana Guimarães – Reunião Plataforma Online
Retorno das Atividades Com Diretores das Unidades
25/05
Acadêmicas.
Acadêmicas.
Conjuntura; Pedido de
Impedimento
de
Plataforma online
Bolsonaro; Adiamento
do ENEM: Luta contra a Ricardo Coelho – Reunião
29/05 EaD; Trabalho Remoto; com Andes.
Ações de Solidariedade
no período de pandemia.

ADUFCG
Informe prestado por: Luciana Leandro da Silva, diretora secretária
Desde o mês de abril a ADUFCG vem participando do Comitê Gestor de
Crise na UFCG e pressionado para que nossos posicionamentos sejam pautados lá,
como a democratização do próprio Comitê (que não inclui as outras duas sessões
sindicais da UFCG , ADUFPatos e ADUC), a suspensão do semestre letivo por tempo
indeterminado na graduação e na pós e contra a adoção de aulas remotas em
substituição das aulas presenciais.
Também temos nos dedicado a replicar ações de Solidariedade, junto ao
DCE (distribuição de cestas básicas aos estudantes afetados pelo cortes na assistência
estudantil), junto ao MST (distribuição de alimentos da agricultura familiar para as
periferias da cidade) e junto ao Comitê Sanitário Popular (confecção de máscaras para
distribuição nos bairros periféricos da cidade).
Temos unido esforços junto ao Comitê em Defesa dos Direitos dos
Trabalhadores e das Trabalhadoras e das Liberdades Democráticas - CG, construindo
ações de solidariedade aos trabalhadores da empresa Alpargatas, levanto faixas e carro
de som, em defesa da "vida acima dos lucros" e exigindo respeito à vida dos
trabalhadores, que estao adoecendo. Essas ações ocorrem com poucas pessoas, tomando
todos os cuidados para não causar aglomeração. Também estamos nos organizando para
produzir EPIs (máscaras com as nossas consignas de luta, escudo facial, etc.) para
proteger as pessoas que estão participando dessas atividades mais diretas. Estamos
tentando construir um ato no centro da cidade pelo #ForaBolsonaro e em defesa dos
trabalhadores da saúde junto aos sindicatos e entidades ligados a essa área.
Lives: começamos a realizar debates online, com temas de interesse para
a nossa base, como a questão dos cortes e congelamento de salários e também sobre o
Ensino e Trabalho remoto em tempos de pandemia.
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Outras articulações: estamos unindo esforços com as demais sessões
sindicais do Estado da Paraíba e com o movimento estudantil para elaboração de
estratégias comuns para resistir a precarização das nossas condições de trabalho e aos
ataques aos nossos direitos. Além disso, temos buscando atuar junto ao Conselho
Municipal de Saúde e junto aos membros do Conselho Municipal de Educação, em
defesa da saúde e da educação pública, contra a precarização e a retirada de direitos.
Fora Bolsonaro: Chamamos uma reunião da Comissão de Mobilização na
qual esse tema foi tratado e a posição foi de apoio à postura tomada pelo ANDES, em
unir esforços a essa ampla frente pelo Impedimento de Bolsonaro, apesar de sabermos
dos limites dessa via institucional. Por isso, se apontou a necessidade de empregar todos
os meios possíveis para derrubar esse governo, incluindo a necessidade de pressionar
para que o processo de cassação da chapa no TSE e a CPMI das fakenews possam ir
adiante, e a necessidade de elaborar estratégias para mobilizar nossa base e construir
maior consenso popular em torno da necessária derrubada desse governo para
preservação das nossas vidas.

SINDUECE
Informe prestado por: Diretoria da SINDUECE
FINALIZAÇÃO DO ENCONTRO GERAL DE MULHERES DA UECE
Em março, uma semana antes do início da quarentena no Ceará, a
SINDCUECE concluiu a etapa geral do Encontro Geral de Mulheres da UECE, que
contou com a participação de alunas e docentes de todos os campi da Universidade. O
Encontro aconteceu nos dias 11 e 12/03, no Itaperi e foi precedido por etapas locais
realizadas nos oito campi da UECE.
CAMPANHA DE SOLIDARIDADE: UECE ABRAÇA A SERRINHA
A SINDUECE, em articulação com “A Frente Periferia Contra o Corona
e em Defesa da Vida”, e com a Associação de Moradores da Serrinha (AMORBASE),
construiu durante todo o mês de maio uma campanha de solidariedade. A realização da
1ª etapa da Campanha de Solidariedade: “SINDUECE abraça a Serrinha”, foi realizada
no dia do Trabalhador, 1º de maio. Neste dia, foram entregues mais de 80 cestas
básicas, realizada a colagem de lambes educativos sobre os cuidados de prevenção à
COVID-19, divulgação do Spot, e entrega cartilha e material escolar. A segunda etapa
da Campanha aconteceu no dia 10/05/2020, Dia das Mães, que contou com o apoio da
Regional Nordeste 1 que contribuiu com a doação de 30 cestas básicas. E por último,
existe ainda a realização de recursos para a etapa que ajudará, mais especificamente, a
Associação de Catadores e Catadoras de Materiais recicláveis da Serrinha.
LIVES DA SINDUECE
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Ao longo do período de quarentena a SINDUECE realizou 9 lives,
transversalizando variados temas ao contexto da pandemia. Ressaltamos que estamos
com um calendário para junho/2020 e que optamos fixar os dias de segundas-feiras para
a realização das lives.
1.
30/03/2020 - Direitos sociais, renda mínima e cortes dos salários
de trabalhadoras e trabalhadores, com a participação do Dep. Estadual Renato Roseno e
mediação da Profa. Sandra Gadelha (SINDUECE).
2.
06/04/2020 – Atuação do SUS no enfrentamento à Covid-19, com
a participação das professoras Lucilane Sales (Enfermagem/UECE) e Rocineide
Ferreira
(Enfermagem/UECE) e
mediação
do
prof.
Nilson Cardoso (SINDUECE).
3.
14/04/2020 – Live com Fórum das Três – O inimigo é a
COOVID-19 - Pela revogação da tirada de Direitos do Serviço público. Participação de
José Pereira (SINDURCA), Carina Brunehilde (SINDIUVA) e Alexandre Linhares
(Assessor jurídico da Reg. NE1 do ANDES-SN e mediação da Profa. Sandra Gadelha
(SINDUECE).
4.
20/04/2020 – A Crise climática no contexto de Covid-19, com
participação do professor Alexandre Costa (Fórum Ceará no Clima e SINDUECE) e
mediação da Profa. Virgínia Assunção (SINDUECE).
5.
27/04/2020 – Impactos das ações remotas e virtuais nas
universidades, com a participação da profa. Zuleide Fernandes (Reg. ANDES-SN) e
mediação do prof. Frederico Costa (SINDUECE);
6.
08/05/2020 -Contexto de ataques às Ciências Humanas e Sociais
em meio a pandemia, com a participação daprofa. Claudiana Alencar (UECE / VIVA
Palavra) e mediação do prof. Nilson Cardoso (SINDUECE);
7.
11/05/2020 - Importância da Pesquisa em Ciências Humanas e
Sociais em tempos de pandemia. Com a participação do Prof. Luiz Fábio Paiva (UFC)
e do prof. Marcílio Brandão (UECE) e mediação da Profa. Camila Holanda
(SINDUECE);
8.
18/05/2020 - Violência contra a mulher no contexto de pandemia,
com a participação da Profa. Teresa Esmeraldo (UECE / NAH) e mediação da profa.
Virgínia Assunção (SINDUECE);
9.
25/05/2020 – “Resistir com Arte, com a participação do Prof.
Alex Santos (UECE/FACEDI) e da Profa. Valdenia da Silva (UECE/FECLESC) e
mediação do prof. Wellington Soares (SINDUECE).
PUBLICAÇÃO DE NOTAS POLÍTICAS
●
01/04/2020 – Publicação da Nota: “A vida acadêmica em tempos
de pandemia: por
uma decisão
coletiva”
–
Disponível
em:
>https://sinduece.org.br/conjuntura/a-vida-aademica-em-tempos-depandemia- por-uma-decisao-coletiva/<
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●
12/04/2020 – Publicação de Nota: “O combate ao Coronavírus:
defesa do Serviço Público e garantia de direitos das(os) servidoras(es)!”Disponível em:
>https://sinduece.org.br/notas/o-combate-ao-coronavirus-defesa-doservico- publico-e-garantia-de-direitos-dasos-servidorases/<
CAMPANHA: “O INIMIGO É A COVID: FORTALECER O SERVIÇO
PÚBLICO”
Após publicação da nota: “O combate ao Coronavírus: defesa do Serviço
Público e garantia de direitos das(os) servidoras(es)!”, a SINDUECE lançou uma
campanha virtual com o lema: O INIMIGO É A COVID: FORTALECER O SERVIÇO
PÚBLICO”, com a confecção de peças para diversas mídias, tais como: filtro para
facebook, avatar para Instagram, capa para facebook, cards para as mídias em geral.
CONSTRUÇÃO DE PLENÁRIAS ON-LINES COM SINDICALIZADOS (AS)
A SINDUECE, a fim de manter o debate com a base de filiados(as),
realizou 3 plenárias virtuais, via meetgoogle sobre temas atuais de grande relevância
para os direitos dos professores(as).
1.
16/04/2020 – Pauta da Plenária: Informes e ataque aos Servidores
Públicos em tempos de Pandemia;
2.
07/05/2020 - Pauta da Plenária Informes e ataque aos Servidores
Públicos em tempos de Pandemia (Férias, Progressões etc.);
3.
26/05/2020 – Pauta da Plenária Informes e Defesa dos direitos de
férias.
PARTICIPAÇÃO NO GRUPO DE TRABALHO ACADÊMICO DA UECE
Após pressão da SINDUECE, por meio de realização de audiências online com a reitoria, foi criado um Grupo de Trabalho Acadêmico na UECE, portaria nº
679/2020/FUNECE, “Com a finalidade de discutir as políticas e ações, no âmbito
acadêmico, de mitigação das consequências da crise sanitária ocasionada pela pandemia
de COVID-19, no período de 07/05/2020 à 06/09/2020”.
O GTA realizou a primeira reunião no dia 13/05/2020, em que o
principal debate daquela reunião foi em torno do final do semestre de 2019.2. Das mais
de 3 mil disciplinas que estavam em andamento, 2.050 foram concluídas e 1.000
aguardando finalização. Das disciplinas mais complicadas para finalização são os
estágios supervisionados. A PROGRAD da UECE pediu um parecer ao Conselho
Estadual de Educação do Estado, para melhor situar sua posição sobre essas disciplinas,
uma vez que existe uma portaria do MEC que proíbe a realização de estágios e
laboratórios por meio remoto. Além da solicitação ao CEE, a PROGRAD encaminhou o
pedido de uma avaliação da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades
Estaduais e Municipais – ABRUEM.
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PARTICIPÇÃO DO FÓRUM EM DEFESA DA VIDA / GT DE EDUCAÇÃO
A partir de uma articulação do MST, aconteceu uma reunião ampliada
com movimentos, partidos e sindicatos, sábado, 02/05, a qual a SINDUECE foi
convidada. Essa ampla articulação, composta por mais de 77 entidades/movimentos e
organizações sociais, que passou a se auto denominar Fórum em Defesa da Vida,
construiu uma nota para ser enviada ao Governador do Estado, Camilo Santana. Este
espaço conseguiu uma reunião com o governador, Camilo Santana, que incluiu dois
nomes de representação do Fórum para compor o Comitê Estadual de combate à
pandemia. Foram indicados um nome do MST e outro do MTST. Além disso, foram
marcadas reuniões setoriais com cada Secretário do Estado para tratamento de
demandas especificas. O Fórum foi subdividido em 5 GT’s fundamentais:
SEGURANÇA ALIMENTAR/SDA – Agricultura familiar; PROTEÇÃO SOCIAL/SPS
– Proteção de crianças, mulheres, idosos; EDUCAÇÂO/SEDUC/SECITECE – Vale
alimentação, verbas do EPAE (Internet e aparelho para alunos), articular as escolas com
universidades (projetos de extensão para possibilitar uma retomada dos conteúdos),
calendário das atividades escolares.; SAÚDE/SESA – pessoas que dependiam da
cloroquina estão sem ter acesso a medição já prescrita, hospital de campanha do
castelão, espaço do uso de formação olímpica, fila única para vagas de UTI (particular e
público). Salientamos a importância da SINDUECE, uma vez que contribuímos para
aprofundar questões apresentadas à SEDUC e SECITECE, tais como as discussões
sobre atividade remota, Calendário da Universidade e Adia ENEM.
CAMPANHA PRÓXIMO SEMESTRE SÓ DEPOIS DA QUARENTENA / ADIA
ENEM
Nos dias 18 e 19/05/2020, a SINDUECE realizou uma campanha de
fotos em redes soias para, para adiar o ENEM e reafirmar nossa posição contrária ao
EAD. Circulamos entre nossos filiados a seguinte mensagem:
“O SINDUECE é parte das mobilizações para que o semestre 2020.1 só
inicie #DepoisDaQuarentena na UECE por #EADNão.
Vem somar conosco!?
1.
Tira uma foto com uma plaquinha escrito “aulas na UECE" ou
"próximo semestre" aliada a #DepoisDaQuarentena e a #EadNÃO.
2.
na postagem, marca o _@sinduece que iremos compartilhar nos
nossos canais
3.
Marca também @ueceoficial para que saibam de nossa incidência
política” Em nossas redes estão publicadas as fotos que foram enviadas
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PARA DIREITOS DE FÉRIAS
O Governo do Estado, através de Resolução Nº 007/2020 do COGERF,
suspendeu o pagamento de férias de alguns(as) docentes, conforme comunicado
expedido pela Reitoria da UECE, 24/04/2020, para os servidores com férias
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programadas para maio/2020, o que deixou muitas dúvidas, uma vez que não havia
critério aparente para distinção e opção por pagar alguns e outros não. Em 28/04, a
reitoria da UECE lança uma nota de esclarecimentos sobre as dúvidas apresentadas
quanto ao pagamento do adicional de férias agendadas para maio de 2020 e dos meses
posteriores, apresentando duas listas, entre as quais, uma de professores com férias
adquiridas há mais de 1 ano e que nomearam de férias ressalvadas. Atualmente, está em
tramitação o PL 24/2020 que versa sobre esse tema de pagamento de férias, colocando
como proposição, entre outras coisas, o gozo de férias durante a quarenta e pagamento
do 1/3 referente somente no ano de 2021. A SINDUECE contratou um advogado para
prestar assessoria jurídica. Após reuniões com a Assessoria Jurídica da SINDUECE, e
de realização de plenária com filiados(as), estamos elaborando uma peça judicial para
entrarmos com um mandado de segurança coletivo.
CAMPANHA DO FÓRUM DAS TRÊS: "CIÊNCIA E EDUCAÇÃO PELA
VIDA".
O Fórum das Seções Sindicais do Ceará (SINDIUVA, SIDURCA e
SINDIUVA) está lançando a campanha: “Ciência e Educação pela vida”, a fim de
darmos uma maior Visibilidade aos trabalhos das Universidades Estaduais em tempos
de Pandemia.
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