
ASSOC.AÇAo DOS PROFESSORES
UHIVàaSI:rÁRIOS DO REicõtlCAVO

1 ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS
2 DO RECÔNCAVO - APUR - SEÇÃO SINDICAL DO ANDES-SN, REALIZADA NA CIDADE DE
3 CACHOEIRA (BA), NO DIA 22 DE JULHO DE 2015 .

4 A Assembleia teve início às dez horas e trinta minutos do dia vinte e dois de julho do ano de
5 dois mil e quinze, em segunda convocação, no Auditório do Centro de Artes, Humanidades e
6 Letras da UFRB, na cidade de Cachoeira, Bahia, em conformidade com a pauta de sua
7 convocação. A mesa da assembleia foi composta pelos professores Antonio Eduardo Alves de
8 Oliveira, Dyane Brito Reis dos Santos e Tarcísio Fernandes Cordeiro, respectivamente
9 presidente da APUR, representante docente no CONSUNI e membro da Comissão de

10 Infraestrutura e Finanças do Comando Local de Greve da UFRB. De início o prof. Antonio
11 Eduardo saudou a presença de todos e leu a pauta da assembleia que continha os seguintes
12 itens: 1) Informes; 2) Greve Nacional Docente; 3) Encaminhamentos. Em ato contínuo os
13 docentes da UFRB foram consultados acerca da pauta, sendo a mesma aprovada por
14 unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos o professor Antonio Eduardo passou a
15 discussão da pauta, 1) Informes: a) O prof. Tarcísio Cordeiro mencionou que a pendência com
16 o Banco do Brasil havia sido resolvida e que os filiados teriam a mensalidade de julho debitada
17 em suas contas nesta data. Além disso, ele ressaltou que se algum professor se sentir".
18 prejudicado em função do débito ser efetuado no final do mês deve entrar em contato com a
19 APUR; b) A vice-presidente da APUR, profa. Karina Cordeiro, apresentou relato do andamento
20 das negociações da pauta local com a reitoria, conforme documento divulgado na página do
21 sindicato; c) A profa. Dyane Santos fez um relato da última reunião do CONSUNI que tratou do
22 orçamento da UFRB e chamou a atenção sobre as informações apresentadas pela
23 administração central, disponíveis no sítio eletrônico da universidade, conforme compromisso
24 assumido pelo reitor. Ademais, a professora mencionou que o CONSUNI aprovou uma moção
25 de apoio aos movimentos grevistas dos docentes e dos técnico-administrativos; d) O prof.
26 Maurício Ferreira da Silva, do CAHL, complementou as informações fornecidas pela profa.
27 Dyane Santos, chamando a atenção que por pressão das representações docentes conseguiu-
28 se que, apesar dos contingenciamentos, os contratos dos servidores terceirizados fossem
29 mantidos, neste momento, cabendo, ao reitor, o compromisso em renovar os contratos até
30 agosto de 2016. Contudo, a reitoria da UFRB mencionou que alguns postos de trabalho
31 sofrerão readequação. O professor Mauricio também ressaltou que alguns centros não contam
32 com nenhum orçamento para obras neste exercício de 2015, como é o caso do CAHL,
33 CETENS e CECULT; e) prof. Luís Flávio Reis Godinho, do CAHL, falou sobre a aula pública no
34 Forte do Barbalho em Salvador e de sua participação enquanto representante do CLG/UFRB,
35 aula esta, cujo tema "Ditadura, Memória e Resistência", fora ministrada num espaço em que
36 outrora funcionara como local de tortura durante o regime militar; f) O prof. José Arlen Beltrão
37 de Matos, do CFP, falou de sua participação enquanto representante do CLG/UFRB nas
38 atividades do Fórum dos Servidores Públicos Federais. Ele relatou como foi o ato de ontem,
39 vinte e um de julho, em frente ao Shopping da Bahia (antigo Iguatemi), que contou também
40 com a participação de servidores municipais e estaduais. Ressaltou ainda que há um
41 entendimento da importância do fortalecimento deste fórum; g) O prof. Bruno José Rodrigo
42 Durães, do CETENS, informou que a UNIVASF entrará em greve amanhã e mencionou que lá
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correm notícias de que o corte levará a demissões de muitos funcionários terceirizados. Além
disso, o prof. Bruno comunicou que a UNIFAL tem indicativo de greve para o dia 5 de agosto;
h) O presidente da APUR, Antonio Eduardo, saudou a presença do CCE na assembleia e disse
que os Centros devem trabalhar nesta semana nas reuniões do Fórum Tripartite e que na
próxima semana haverá reunião conjunta com representantes de todos os campi; i) A
advoga da Laís Pinto Ferreira, do Escritório Alino & Roberto e Advogados, que presta
assessoria jurídica a APUR, fez um relato do andamento da ação contra o desconto do INSS
sobre o 1/3 de férias. Também mencionou a ação para que os servidores da UFRB advindos
do serviço público, sem interstício, possam aderir ao regime previdenciário anterior ao
Funpresp. Ademais, quanto à situação dos professore substitutos, temporários e em estágio
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53 probatório, ela mencionou que o escritório elaborou nota de esclarecimento a pedido da APUR,
54 e que não há previsão legal de sanções para aqueles professores que aderirem à greve, pois
55 segundo ela, a greve é da categoria docente, independentemente da condição funcional e do
56 regime de trabalho; j) O prof. Jorge Luiz Cunha Cardoso Filho, do CAHL, falou sobre a
57 comunicação audiovisual da greve, dos vídeos que estão sendo produzidos em parceria com
58 estudantes do CAHL. Falou também das atividades a serem realizados no CAHL nesta quinta-
59 feira, vinte e três de julho, e da atividade no CETENS no dia vinte e nove de julho com os
60 professores Luiz Antonio Mattos Filgueiras e Antônio Jorge Fonseca Sanches de Almeida, dos
61 departamentos de Economia Aplicada e Ciência Política da UFBA, respectivamente; I) O prof.
62 Antonio Eduardo fez relato das negociações com o MPOG e disse que o governo manteve a
63 proposta de 21,3% parcelado em quatro anos, acrescida da possibilidade de revisão do índice,
64 em 2017, caso a inflação do período fosse maior que a projetada, além da proposição
65 governamental de reajustes nos auxílios saúde, alimentação e creche. O presidente da APUR,
66 informou ainda que tal proposta foi rejeitada por todas as entidades representativas do fórum
67 dos servidores públicos federais. Além disso, o prof. Antonio Eduardo disse que na tarde de
68 hoje haverá uma audiência no MEC para discutir a pauta específica dos servidores da
69 Educação Federal. 2) Greve Nacional docente: O prof. David Romão Teixeira, do CFP, fez
70 um relato da reunião do comando local de greve ocorrida ontem. A avaliação geral foi de que
71 há um desrespeito do governo com as categorias do fórum e o indicativo do CLG para a
72 plenária é de rejeição da proposta do governo, manutenção da unidade com o Fórum dos SPF,
73 ser contra o parcelamento do reajuste em quatro anos e assegurar a reposição inflacionária O
74 prof. Luís Flávio Godinho disse que não é o momento de recuo, pois a questão do reajuste
75 salarial é apenas um item da pauta e que se deve buscar a negociação no conjunto da pauta
76 docente. Ademais, disse o professor, direitos: só vitalícios, não adianta reajuste de auxílios que
77 não vão contar após a aposentadoria do servidor. O docente afirmou que não devemos criar
78 um mosaico entre ativos e aposentados, para não cairmos em contradição e salientou o
79 importante papel do ANDES em pressionar os reitores para que assumam um posicionamento
80 frente à crise. O prof. Érico Gonçalves de Figueiredo, do CETENS, comentou as atividades
81 ocorridas neste Centro, cuja síntese indica que não faz sentido discutir a adequação das
82 universidades aos cortes uma vez que a greve é contra os cortes. O prof. Antonio Eduardo
83 ressaltou a negociação da pauta local, afirmando que a publicização do orçamento da UFRB é
84 um ganho dentro das negociações locais e que a luta pelas oito horas é importante, e será uma
85 vitória caso sejam aprovadas. O prof. David Teixeira também salientou que a publicização do
86 orçamento detalhado na página da UFRB é um mérito da greve, da mobilização da categoria,
87 pois nenhuma outra reitoria tem feito isso. Além disso, o professor mencionou que os dados
88 publicizados nos mostram o quanto são graves os cortes, pois muitos centros não terão
89 investimentos de capital neste ano. E finalizou conclamando os docentes a irem para as ruas.
90 O prof. Jorge Cardoso disse que não é o momento de posicionar-se como a UFRJ, que tem
91 deliberado por flexibilizações na negociação. O prof. Sérgio Armando Diniz Guerra Filho, do
92 CAHL, retomou a discussão das oito horas, e disse que a citação de que muitos professores
93 não estão pelo menos oito horas em sala de aula precisa ser revista, pois para alguns
94 centros/cursos isso não é uma realidade, e que cabe a reitoria a readequação. A profa.
95 Rosenária Ferraz de Souza, do CAHL, disse que a pauta relativa às condições de trabalho são
96 antigas, para a colega há muito que elas estão ruins, e que o mesmo poderia ser aplicado a
97 reitoria, que sempre tem se posicionado contrária à greve. O prof. Gabriele Grossi, do CAHL,
98 por sua vez afirmou que seriam importantes ações mais contundentes em Salvador, como
99 panfletagens, fechamentos de ruas, atividades que causassem desconfortos e prejuízos para a

100 rotina da cidade. O prof. Antonio Eduardo, em concordância com o prof. Jorge Cardoso, disse
101 que a proposta da UFRJ é uma flexibilização e, assim sendo, o CNG precisa avaliar todas as
102 propostas. E justificou a deliberação do CLG de indicar princípios para a negociação, que
103 segundo ele, facilitará a atuação do CNG. Além disso, mais uma vez concordando com o prof.
104 Jorge Cardoso, salientou que o importante é construir a nossa mídia, pois a grande mídia não
105 notícia a greve como nós a vemos. O prof. Luís Flávio Godinho disse que concorda com o
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reajuste indicado na pauta do Fórum dos SPF de 27,3%, com parcela única em janeiro de
2016. Além disso, o professor chamou a atenção de que a UFBA tem indicado atividades de
rua e que precisamos fazer o mesmo. O prof. David Teixeira falou que o informe do ANDES
sobre a negociação de segunda-feira, 20/7, com o MPOG, foi o pior das entidades que
compõem o fórum, pois trazia no título indicações de avanços na negociação. E concluiu
dizendo que precisamos pressionar e orientar o CNG para que o ANDES mantenha o
protagonismo e evitemos que o PROIFES negocie por todos como aconteceu em 2012. O prof.
Bruno Durães disse crer que é consenso que o governo avançou pouco, mas acredita que o
ANDES tem buscado o protagonismo, e que a greve é forte. E finalizou apontando duas
proposições para encaminhamento, quais sejam: pressionar a reitoria para que lance uma nota
sobre os cortes; fazer panfletagem em Cruz das Almas no dia 31/7. Como último inscrito, o
prof. José Arlen disse que a semana é decisiva e requer muita mobilização, e que devemos
conversar com nossos coordenadores de cursos sobre a votação no CONAC da carga horária
de aulas mínima e máxima. 3) Encaminhamentos: a) rejeitar a proposta do governo de 21,3%
parcelados em quatro anos com possibilidade de "gatilho" em 2017 e os percentuais de
reajustes dos auxílios; b) manutenção da unidade no Fórum dos Servidores Públicos Federais;
c) indicação ao CNG dos seguintes princípios para negociação: assegurar a reposição
inflacionária e não aceitar o parcelamento em 4 anos; d) aguardar contraproposta do governo e
manter a pauta protocolada como ponto de negociação; e) indicação da agenda da próxima
semana: 27/07, reunião CONAC às 9 horas para discussão da suspensão do calendário 2015.1
e apresentação do pleito docente das oito horas como mínimo de sala de aula; reunião da
diretoria da APUR às 11 horas; reunião do CLG com a reitoria às 14 horas, para negociação da
pauta local; 28/07, Ato Nacional Unificado dos Servidores Públicos Federais em frente à sede
do Banco Central em Salvador, com horário ainda a ser divulgado; 29/07, no CETENS, reunião
do CLG às 10 horas, debate sobre a Crise Econômica e Política no Brasil: Perspectivas e
Alternativas, com os professores Luiz Antonio Mattos Filgueiras e Antônio Jorge Fonseca
Sanches de Almeida, ambos da UFBA, às 14 horas; 30/07, atividades nos centros; 31107, Ato
em defesa da UFRB nas posses do reitor e da vice-reitora da UFRB, às 15 horas; f) indicação
do nome da professora Regina Célia Borges de Lucena do CCS para nos representar no
Comando Nacional de Greve, em substituição ao professor Juliano Pereira Campos,
provavelmente a partir do dia 29 de julho; g) indicação ao CLG da criação de um grupo de
trabalho para discutir o orçamento com o fito de subsidiar o CLG e a Assembleia Geral; h)
moção de apoio à paralisação dos petroleiros em defesa da Petrobrás; i) moção de aplauso a
greve dos docentes das Universidades Estaduais. Após a apresentação destes
encaminhamentos a mesa indicou para a plenária a votação. Por fim, em relação aos
encaminhamentos apresentados, as alíneas "a", "e", "t", "a", "h" e "i" foram aprovadas por
unanimidade, o item "b" foi aprovado por ampla maioria, com uma abstenção. Como os itens
"c" e "d" eram conflitantes, na votação foi aprovado o ponto "ti", com 20 votos, contra 19
votos para o ponto "c", registrando-se ainda três abstenções. Nada mais havendo a tratar, a
assembleia foi encerrada às treze horas, cuja ata segue lavrada e assinada por mim Tarcísio
Fernande~cordeiro, secretário ad hoc, e P~IOpres~'dente da U~ntonio Eduardo Alves de
Oliveira. Ó " ~ . J éJn,c.4~
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