
 

Ata da Assembleia Geral da Associação dos Professores Universitários do Recôncavo – 1 

APUR, instância organizativa e deliberativa territorial do Sindicato Nacional dos Docentes 2 

das Instituições de Ensino Superior – ANDES-SN. Ao décimo dia do mês de junho do ano 3 

de dois mil e quatorze, às nove horas, em primeira convocação, sem registro de quórum 4 

para instauração da Assembléia, e às nove horas e trinta minutos, em segunda convocação 5 

com atendimento do quórum regimental para estabelecimento da Assembléia Geral da 6 

APUR, reuniram-se ordinariamente no Auditório da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-7 

Graduação, no município de Cruz das Almas, os docentes da Universidade Federal do 8 

Recôncavo da Bahia – UFRB, em conformidade com a pauta de convocação amplamente 9 

divulgada. Primeiramente, deu-se a composição da mesa diretora, com o seguinte formato: 10 

o professor David Teixeira Romão (CFP), presidente da APUR, coordenou os trabalhos da 11 

mesa, sendo auxiliado pelos professores Maurício Ferreira da Silva (CAHL) e Tarcísio 12 

Fernandes Cordeiro (CFP). O coordenador da mesa saudou a presença de todos em nome 13 

da direção do sindicato e leu a pauta da Assembleia. Em seguida os docentes da UFRB 14 

foram consultados acerca da pauta, sendo a mesma aprovada com os seguintes pontos: 1) 15 

Informes; 2) Greve Nacional dos docentes das IFES; 3) Pauta local; 4) O que ocorrer. Desse 16 

modo, iniciou-se a discussão da pauta: 1. Informes: o professor Fabrício Lyrio Santos 17 

(CAHL) apresentou uma síntese da última reunião do Consuni em que se discutiu a minuta 18 

que regulamenta o turno contínuo, para os servidores técnico-administrativos, na UFRB, 19 

segundo o docente os conselheiros sinalizaram pela aprovação do referido documento que 20 

será apreciado na próxima reunião do conselho; 2. Greve Nacional dos docentes das 21 

IFES: primeiramente, o professor Antonio Eduardo Alves de Oliveira (CAHL), secretário da 22 

APUR, apresentou uma análise política da conjuntura nacional, considerando basicamente 23 

os seguintes aspectos: a desarticulação do movimento nacional, com assimetrias entre o 24 

sul/sudeste/centro-oeste, majoritariamente contrário, e o norte/nordeste, majoritariamente 25 

favorável, ao movimento grevista, situação agravada pela demora da diretoria do ANDES-26 

SN em se posicionar sobre a greve; o momento político do ano eleitoral e os movimentos 27 

realizados pelo governo no sentido de resistir às reivindicações das categorias que já se 28 

encontram em greve, como as representadas pela FASUBRA e SINASEFE, e, por fim, a 29 

desproporcionalidade de acesso midiático, durante a Copa do Mundo a ser realizada no 30 

Brasil. Esses fatores, segundo o docente, foram determinantes para a retirada do indicativo 31 

de greve por tempo indeterminado na reunião do setorial das IFES, realizada em sete de 32 

junho último. Após, o balanço, diversos docentes fizeram uso da palavra para avaliar o 33 

cenário, mas não houve nenhuma indicação pela greve; 3. Pauta Local: o professor David 34 

Teixeira Romão (CFP), presidente da APUR, passou a leitura do documento enviado pela 35 

reitoria sobre a pauta docente protocolada no início do ano. Após a leitura do documento, a 36 

palavra foi franqueada aos presentes e, em uníssono, destacaram-se as evasivas do texto e 37 

o não comprometimento da reitoria para com as demandas da categoria docente. Em 38 

seguida, a Assembleia deliberou, por ampla maioria, os seguintes encaminhamentos: i) dar 39 

publicidade a resposta da Reitoria; ii) realizar um Seminário sobre os nove anos da UFRB, 40 

avaliando sua trajetória e perspectiva a partir da discussão de questões centrais, tais como 41 

o PDI, a Estatuinte e o Currículo; iii) ampliar o diálogo com a base, indicando a importância 42 

de assegurar o mínimo de oito horas semanais em sala de aula, a necessidade de um 43 

servidor técnico-administrativo para atuar em cada colegiado, além de outras demandas 44 

caras à categoria, como a questão da insalubridade e da resolução que trata da progressão 45 

funcional docente; iv) convidar a comunidade do Recôncavo, a partir de temas específicos, 46 

para participar dos debates sobre a UFRB. Registre-se, ainda, que a proposição que 47 



 

versava sobre a possibilidade do cancelamento do semestre acadêmico 2014.1 foi refutada 48 

pela maioria da Assembleia. No último ponto, 4. O que ocorrer, foi aberto espaço para o 49 

movimento Ocupa Estação que solicitou apoio para o coletivo de moradores, artistas 50 

populares, intelectuais e demais setores sociais que, neste instante, realizam uma ocupação 51 

cultural na estação ferroviária de Cachoeira que encontra-se abandonada pelo poder 52 

público. Não havendo nada mais a tratar, a Assembleia Geral da APUR foi encerrada às 53 

doze horas e vinte e oito minutos, a qual eu, Tarcísio Fernandes Cordeiro, secretário ad hoc, 54 

lavrei a presente ata que após lida e aprovada, segue assinada por mim e pelo presidente 55 

da APUR. Cruz das Almas, Bahia, dez de junho de dois mil e quatorze. ////////// 56 


