
 

 

 

Circular nº 124/2020               

Brasília(DF), 13 de abril de 2020. 

 

 

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

 

 

Companheiro(a)s, 

 

Devido a atual conjuntura, atentos às recomendações do Ministério da Saúde 

para contribuir com a contenção da pandemia do COVID-19, estamos unindo esforços 

para manter nossas atividades. Nesse momento, as pessoas que podem, estão em 

confinamento, tentando articular as tarefas de home office, de tecnologias que talvez 

nunca tenham visto antes, da casa, de filhos entre outras. As que não podem, por 

trabalharem em serviços essenciais, estão ajudando a todo(a)s nós, com seus serviços, 

enfrentando, muitas vezes, o transporte público (nem sempre adequado pela lotação) 

expostos a um inimigo invisível. Mas, não podemos nos calar nesse importante 

momento crítico. 

A Revista Universidade e Sociedade é um importante fórum de debates de 

questões que dizem respeito à educação superior brasileira, por isso, em 

complementação à Circular nº 076/20, que abriu o processo de submissão de artigos 

para a Revista Universidade e Sociedade nº 66, cujo tema central será "O Legado de 

Paulo Freire para a Educação", a ser lançada no 65º CONAD do ANDES-SN, 

informamos que o prazo para envio de contribuições foi prorrogado até o dia 30 de 

abril de 2020. 

Contamos com a sua contribuição, nesse momento histórico, oferecendo esse 

espaço para apresentação de artigos, visando à instituição plena da educação pública e 



 

 

gratuita como direito do cidadão e condição básica para a realização de uma sociedade 

humana e democrática. 

Os artigos enviados para Revista deverão obedecer à normatização anexa. 

Esclarecemos que os artigos devem ser encaminhados para o endereço eletrônico: 

andesregsp@uol.com.br.  

Ressaltamos que é tarefa das seções sindicais dar ciência desse convite a 

todo(a)s o(a)s sindicalizado(a)s o mais breve possível. Sugerimos que, dentro das 

possibilidades, seja dada a mais ampla divulgação e que a circular seja distribuída pela 

rede de e-mails do(a)s sindicalizado(a)s, além de postada no sítio e nos informativos das 

seções sindicais. 

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

universitárias. 

  

 

Prof.ª Eblin Farage 

Secretária-Geral 
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