
1 ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS
2 DO RECÔNCAVO - APUR - SEÇÃO SINDICAL DO ANDES-SN, REALIZADA NA CIDADE DE
3 CRUZ DAS ALMAS (BA), NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2015 .

4 A Assembleia teve início às nove horas e trinta minutos do dia dezesseis de setembro do ano
5 de dois mil e quinze, em segunda convocação, no Auditório da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-
6 Graduação, Criação e Inovação (PPGCI), na cidade de Cruz das Almas, Bahia, em
7 conformidade com a pauta de sua convocação. A mesa da assembleia foi composta pelos
8 professores Antonio Eduardo Alves de Oliveira, Karina de Oliveira Santos Cordeiro, Jorge Luiz
9 Cunha Cardoso Filho, respectivamente presidente e vice-presidente da APUR, membro do

10 Comando Local de Greve da UFRB. De início o Prof. Antonio Eduardo saudou a presença de
11 todos e leu a pauta da assembleia que continha os seguintes itens: 1) Informes; 2) Avaliação
12 da Greve Nacional Docente; 3) Encaminhamentos. Em ato contínuo os presentes foram
13 consultados acerca da pauta, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Dando continuidade
14 aos trabalhos, o Prof. Antonio Eduardo passou a palavra ao Magnífico Reitor da UFRB, Prof.
15 Silvio Luiz de Oliveira Soglia, que se fez presente para entregar o documento da proposta de
16 acordo relativo à negociação da pauta local. Assim, o reitor saudou a todos e mencionou os
17 motivos de sua presença na assembleia e justificou a ausência da vice-reitora e da chefe de
18 gabinete que, segundo ele, encontravam-se em missão no sul da Bahia para tratar de assuntos
19 relativos à realização da 68a Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da
20 Ciência na Universidade Federal do Sul da Bahia. Em seguida, ele afirmou que os reitores têm
21 cobrado do MEC a disposição para negociação com o movimento paredista, e salientou que
22 embora justa e dentro da legalidade a greve tem trazido muitos prejuízos para a instituição.
23 Ademais ele mencionou que a reformulação da Resolução CONAC n° 03/2008 será
24 imprescindível à UFRB, pois possibilitará a flexibilização dos regimes de trabalho docente, o
25 que será importante para o funcionamento de cursos como o de medicina, que historicamente
26 não são formados apenas por docentes em regime de dedicação exclusiva. Ainda dispôs sobre
27 o ponto da pauta de negociação referente a carga horária mínima e máxima em sala de aula,
28 ressaltando que embora na sua proposta de candidatura houvesse um comprometimento com
29 a defesa da carga horária mínima de 8 horas, a minuta de alteração da Resolução CONAC n°
30 03/2008, encaminhada aos membros do CONSUNI, havia sido elaborada por comissão que
31 envolveu a Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) e representantes da reitoria e,
32 que, portanto, precisava-se respeitar o trabalho da comissão mantendo-se o texto. Contudo,
33 salientou ele, a reitoria irá apresentar ao CONSUNI a proposta de 8 e 12 horas para carga
34 horária de aula docente, mas que também irá propor condicionantes; que a minuta será
35 apresentada ao CONSUNI nesta quinta-feira, 17 de setembro, e seguirá para os centros para
36 que os docentes se debrucem na discussão da mesma. Ademais o reitor também apontou a
37 concordância da reitoria sobre o item da pauta que tratava da utilização dos instrumentos de
38 avaliação PIT e RIT para progressão funcional docente, mas salientou que não se abriria mão
39 das comprovações. Assim, o reitor entregou o documento aos professores Antonio Eduardo,
40 Karina Cordeiro e Jorge Cardoso, que representaram a APUR e o Comando Local de Greve.
41 Deu-se sequência então a pauta da assembleia. 1) Informes: a) O discente Janderson
42 Santana, do Levante Popular da Juventude, fez uma saudação aos presentes e mencionou que
43 o movimento apoia a greve dos docentes. Além disso, ele falou das discussões em torno da
44 Estatuinte da UFRB que têm sido organizadas pelo Levante; b) O professor Juliano Pereira
45 Campos (CETENS) fez relato das atividades enquanto representante da APUR no Comando
46 Nacional de Greve. Assim ele relatou as atividades de negociação que ocorreram nos últimos
47 15 dias com os representantes do MPOG e MEC, tanto no âmbito do Fórum dos Servidores
48 Públicos Federais quanto na discussão da pauta específica da categoria docente. O Prof.
49 Juliano também salientou que houve uma reafirmação da unidade do Fórum dos SPF após a
50 divulgação na última segunda-feira do pacote de medidas do governo para alcançar o superávit
51 primário; c) O professor Roberto Lyrio Duarte Guimarães (CAHL) comentou que devido a
52 participação em oficinas no dia de hoje, os estudantes que estavam contribuindo na cobertura



53 audiovisual da greve não puderam estar presentes, e que por isso ele estava realizando a
54 documentação da assembleia; d) A profa. Karina Cordeiro relatou a negociação com a reitoria,
55 explicitando ponto a ponto o documento entregue hoje pelo reitor, cujo teor também será
56 publicizado na página e no Facebook da APUR; e) O professor Jorge Luiz Cunha Cardoso
57 Filho (CAHL) falou da rodada de reuniões sindicais ocorridas nos diversos campi da UFRB
58 entre os dias 8 e 10 de setembro, e mencionou que a partir das sínteses feitas pelos
59 representantes na última reunião do Comando Local de Greve, foi constatado que a maioria
60 dos presentes entendia que a greve deveria ser mantida, mas que seria importante uma
61 articulação (indicação ao CNG) com o Fórum dos SPF para uma saída conjunta da greve
62 (saída unificada). Contudo, ele disse que frente aos novos acontecimentos seria necessário
63 ouvir a assembleia para observar a disposição de manter tais indicações. 2) Avaliação da
64 Greve Nacional Docente: a) O professor Paulo Romero Guimarães Serrano de Andrade
65 (CETEC) falou que se faz necessário perseverar no movimento grevista. Segundo ele nos
66 últimos dias a mídia tem aberto espaço para noticiar nossa greve. O Prof. Paulo Romero
67 também trouxe algumas inferências sobre possíveis propostas do governo que não foram ainda
68 incluídas no pacote; b) O professor David Romão Teixeira (CFP) disse que em função da
69 reviravolta na postura do governo também concorda que o movimento precisa ser
70 perseverante. E ressaltou que as medidas adotadas tem os mesmo moldes daquelas dos
71 governos de FHC e da Grécia. Segundo o Prof. David Teixeira, o pacotaço de segunda furou
72 até as negociações com a FASUBRA, cujas negociações pareciam avançar, e o corte no
73 abono de permanência, bem como a suspensão dos concursos, levarão a uma redução
74 drástica nos quadros federais, conforme levantamento da FASUBRA; c) O professor Antonio
75 Eduardo ressaltou as indicações oriundas das reuniões sindicais, dizendo que todos os centros
76 de ensino da UFRB apontaram para uma saída conjunta, diferente da UFRJ e da UFPR. Por
77 outro lado, ele afirmou que o pacotaço é um ataque frontal as universidades públicas, e que
78 embora o governo esteja emparedado pela direita ele prefere instituir a política desta ao invés
79 de buscar alternativas que não retire direitos da população trabalhadora, sua base social de
80 apoio. E conclamou: precisamos intensificar a luta! d) O professor Francisco de Souza Fadigas
81 (CETEC) teceu comentários sobre os últimos comunicados do CNG, que segundo ele,
82 apresentam propostas diferentes daquelas que vinham sendo apresentadas, numa perspectiva
83 de rompimento com a unidade do Fórum dos SPF. E concluiu: precisamos fortalecer a unidade
84 para que saiamos de cabeça erguida, todos juntos, pois a proposta do Levy arrocha os
85 trabalhadores para alcançar superávit primário; e) O professor Edgilson Tavares Araújo (CAHL)
86 se disse completamente convicto de que precisamos continuar na luta, uma vez que muito dos
87 recursos aplicados no social foram cortados. E apontou dois encaminhamentos para pauta
88 local: que a distribuição dos servidores para os colegiados seja referendada pelo conselhos
89 diretores dos centros, e que os instrumentos de avaliação docente, PIT e RIT, sejam
90 repensados, pois ele os considera disfunções burocráticas da UFRB, ficções, que não
91 conseguem traduzir o que os docentes realizam; f) O professor Jorge Luiz Cunha Cardoso
92 Filho (CAHL) disse que embora reconheçamos a importância da expansão das IFES, não
93 podemos esquecer a precarização do trabalho docente, como os prejuízos na carreira dos
94 ingressos a partir de 2013. E advertiu que na conjuntura política atual, o arrefecimento das
95 pautas docentes facilitará a aplicação do tratamento rolo compressor do governo. E finalizou
96 propondo a construção de novo panfleto, que informe a população sobre os motivos da greve e
97 da sua manutenção; g) O professor David Romão Teixeira (CFP) disse que temos que acertar
98 o que vamos fazer daqui para frente e, que, portanto, a proposta apresentada no Comunicado
99 n° 40 do CNG seria boa opção há 40 dias atrás, pois segundo ele, não podemos discutir

100 carreira agora, apressadamente, no apagar das luzes, porque não é estratégico. E acrescentou
101 que se pulverizarmos as pautas teremos grande risco. Assim, continuo ele, precisamos ser
102 pontuais, cirúrgicos, para enfrentarmos o momento, e para isso devemos encaminhar ao CNG
103 que nosso foco agora é derrubar o pacote anunciado segunda-feira última, com foco nas
104 atividades em Brasília e não em são Paulo, conforme indicação do CNG; h) O professor Juliano
105 Pereira Campos (CETENS) discordou das colocações do Praf. David Teixeira, pois segundo



106 ele, as indicações contidas no Comunicado n° 40 do CNG podem ser justificadas porque havia
107 uma orientação de só discutir carreira depois do fechamento do índice de reajuste. Além disso,
108 ele ressaltou que em relação aos atos agendados, o CNG tem como consenso que as
109 associações docentes devem enviar representantes para intensificar o ato dia 23 de setembro
110 em Brasília e, se possível, para o ato do dia 18 de setembro em São Paulo; i) O professor
111 Sivanildo da Silva Borges (CETEC) iniciou sua intervenção dizendo que a situação econômica
112 difícil que o país vivencia deve-se a um planejamento equivocado por parte do governo, e que
113 o movimento grevista deve continuar tendo como foco a intensificação das ações planejadas. E
114 ressaltou que para isso o Comando Local de Greve conta com todos para planejar e fortalecer
115 a mobilização. O Prof. Sivanildo também mencionou que o governo impôs a discussão salarial
116 como ponto central porque entende que isso impacta negativamente quando do apoio da
117 população à greve. E finalizou reafirmando que o cenário é muito ruim e que só vamos
118 conseguir conquistas se houver união, e ratificou o convite para que todos participem das
119 reuniões do CLG; j) O professor Bruno José Rodrigues Durães (CETENS) disse que estava
120 contemplado pela maioria das falas, mas que tinha algumas discordâncias com os
121 apontamentos do Prof. David Teixeira, pois entendia que não era possível reduzir a pauta
122 docente ao pacotaço, uma vez que a mesma é histórica. Ademais, ele falou que embora o
123 cenário seja adverso, não podemos ficar a reboque do governo, sendo importante manter a luta
124 contra o pacotaço, mas sem abandonar a pauta docente, pois foi o próprio governo que
125 instituiu o condicionante da negociação do reajuste para posterior discussão da carreira; I) O
126 professor Erico Gonçalves de Figueiredo (CETENS) mencionou que saiu da última reunião do
127 CLG ciente de que manteríamos a greve e indicaríamos uma saída unificada. Mas, continuou
128 ele, diante da atitude do governo na última segunda-feira, a única resposta possível é reforçar
129 o movimento grevista. Além disso, o Prof. Erico falou que prefere dialogar com o ANDES do
130 que com o PROIFES. E sugeriu que seja buscada uma articulação com os outros sindicatos da
131 Bahia para reforçar o movimento grevista, inclusive junto aos deputados; m) O professor
132 Antonio Eduardo reafirmou que a crítica ao ANDES é necessária para uma construção pelas
133 bases. E disse que o problema central que tem dificultado as negociações é a crise política
134 atual, mas que o ANDES não tem reconhecido. Ademais, o Prof. Antonio Eduardo disse
135 concordar tanto com as posições do professor Bruno Durães quanto com as do professor David
136 Teixeira, mas insistiu na afirmação de que não é possível para o momento avançar com as
137 proposições expostas no Comunicado n040 do CNG, mas concorda que é preciso reafirmar a
138 pauta docente. E quanto ao ato do dia 18 de setembro, ele disse considerar um equívoco; n) O
139 professor David Romão Teixeira (CFP) afirmou que concorda com a aprovação do indicado no
140 Comunicado n040 do CNG, mas insistiu que a pedra da vez é o pacotaço. E reforçou que a
141 questão agora é decidir qual é o rumo, que em seu entendimento é derrubar o pacotaço. Além
142 disso, o Prof. David salientou que se os cortes forem mantidos como estão deveremos
143 reavaliar a entrada de alunos, pois não adianta colocar a juventude pra dentro da universidade
144 de forma precarizada, uma vez que o apelo popular de acesso à universidade é forte. E sugeriu
145 encaminhar para o CNG a discussão desta perspectiva. Ele ainda chamou a atenção para o
146 fato de que amanhã se inicia no CONSUNI a discussão da carga horária de aulas, bem como
147 do perfil docente da UFRB, e que se precisa garantir ampla discussão, o que seria importante
148 ainda na greve. 3) Encaminhamentos: a) Reafirmar a continuidade da greve; b) Aprovar as
149 proposições que integram o Comunicado n040 do CNG; c) Aprovar os termos do acordo
150 relativo à pauta local conforme o Ofício n0302/2015 do Gabinete do Reitor e considerando-se
151 os apontamentos do Prof. Edgilson Araújo; d) Encaminhar ao CNG a avaliação da
152 constitucional idade da extinção da dedicação exclusiva; e) Avaliar a possibilidade da redução
153 de número de alunos compatível com o corte no orçamento; f) Rejeitar a indicação de
154 participação no ato do dia 18 de setembro em São Paulo; g) Realizar ações no dia 23 de
155 setembro com construção de panfletos a partir dos desdobramentos do pacote apresentado
156 pelo governo na última segunda-feira; h) Reforçar o Comando Local de Greve; i) Fazer
157 discussões com parlamentares baianos; j) Realizar discussões em torno da reformulação da
158 Resolução n° 03/2008 do CONAC; I) Indicar a realização da próxima assembleia para o dia 25
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de setembro; m) Indicar os professores Antonio Eduardo Alves de Oliveira e Júlio César dos
Santos para compor CNG, como titular e suplente respectivamente, no período de 20 a 29 de
setembro. Após a apresentação destes encaminhamentos a mesa indicou para a plenária a
votação. Assim o ponto a foi aprovado com 97 votos favoráveis, 01 contrário e 08 abstenções;
o ponto b foi aprovado pela maioria, com 01 abstenção; o ponto c foi aprovado pela maioria,
com 01 abstenção; os pontos d a I, entendidos pela mesa como de comum acordo, foram
votados em bloco e aprovados pela maioria; Por último a indicação dos professores Antonio
Eduardo Alves de Oliveira e Júlio César dos Santos para compor o CNG, ponto m, foi aprovada
pela maioria. A assembleia foi encerrada às onze horas e trinta minutos, cuja ata segur lavrada
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