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RELATÓRIO DE ATIVIDADES NA UAST E UAG 

 

1 Pela Diretoria: Nunes, Cauê, Levy, Argus e Antonio Marcos  

   Pela base (membros do Conselho de Representantes): Jaqueline, Alessandro e Hélio 

2 Forma e data da escolha: deliberação da diretoria 

3 Denominação do evento: Visitas à UAST e UAG 

4 Tema do evento: Campanha de Filiação e Debate sobre “O Projeto de Carreira do ANDES-SN 

frente à Lei 12.772/12 e Medida Provisória 614/13” 

6 Período de realização: 5, 6 e 7 de junho de 2013 

7 Localidades do evento: Serra Talhada e Garanhuns 

8 Discussão e deliberações: 

8.1. UAST (dia 050/6, Início 15h30min) 

- Apresentação da diretoria ao plenário 

- Debate sobre O Projeto de Carreira do ANDES-SN frente à Lei 12.772/12 e Medida Provisória 

614/13 

- Apresentação de Jaqueline e Alessandro, seguida de debate 

- Apresentação de Hélio sobre aposentadoria 

- Debate com a plenária (até às 17h15min) 

- Discussão sobre a pauta local (coordenação de Cauê), início às 18h05min 

Fala de abertura de Nunes: sobre a posição da diretoria; a postura do ANDES-SN sobre a 

negociação da MP e carreira; a necessidade de exercer pressão sobre a reitoria pelas condições de 

precarização do trabalho docente; avaliação da paralisação de 29/05 e campanha de filiação local 

Fala de Cauê sobre a reunião do dia 29/05, onde avalia que algumas condições melhoraram, mas 

permanecem as péssimas condições locais de trabalho 

Debate com a plenária com diversas inscrições 
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- Encaminhamento aprovado: comissão local para junto com a diretoria do sindicato 

protocolar na reitoria um documento de reivindicações com prazo de resposta aos diversos 

problemas da UAST (término: 19h40min) 

 

- Confraternização (20h30min) 

 

8.2. UAG (dia 06/06, início 15h30min) 

Diante do esvaziamento da plenária para discussão sobre a carreira, deliberou-se o seu adiamento 

para o dia 07/06 e resolveu-se por uma visita aos gabinetes dos professores nos dois prédios do 

campus para a campanha de filiação e convite para o debate sobre carreira no dia 07/06. 

Dia 070/6 (início às 9h15min) na sala de reuniões da UAG, Debate sobre a carreira docente: 

- Coordenação de Antonio Marcos com apresentação da diretoria ao plenário (composto com 

aproximadamente 10 professores da unidade); 

- Apresentação de Jaqueline e Alessandro sobre a carreira docente do ANDES-SN frente à lei 

n.12.772 e a MP 614/13, com intervenções de Hélio sobre aposentadoria; 

- Debate com a plenária; 

- Fala de Levy sobre o levantamento dos problemas das condições de trabalho local com nova 

reunião a ser agendada; comemoração local do São João da ADUFERPE no dia 20/06; 

- Fala de Nunes: a necessidade de rediscussão do regimento da ADUFERPE para contemplar a 

representação sindical local; 

- Fala de Marcos: a oportunidade de organização dos GTs locais; 

- Fala de Levy: Os GTs nacionais do ANDES-SN e o curso de formação sindical da ADUFERPE 

nas unidades (término às 11h). 

 

Encaminhamento aprovado: Agendar nova reunião na UAG sobre a pauta local, para que 

seja encaminhada como na UAST. 

 

9 Avaliação 

 Os participantes da atividade avaliam como bastante positiva as visitas às unidades da 

UAST e UAG com o maior número possível de diretores e militantes de base (ou do Conselho). 
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Foi acertada a articulação entre o debate da atualização da carreira e a campanha de filiação. 

Quando não é possível a realização de reuniões plenárias com os professores deve-se adotar 

a prática de visitas aos gabinetes das(os) professoras(res) propiciando um contato direto da diretoria 

e militantes com as(os) professoras(res) em seus locais de trabalho e estudo (como aconteceu na 

UAG), que devido às condições locais os dias de quintas e sextas são esvaziados. 

A ida às unidades num mesmo veículo do SINTUFEPE de militantes do MD e dos TAs tem 

um aspecto bastante positivo, permitindo-se compartilhar os problemas de organização das duas 

categorias nos seus locais de trabalho e promover o companheirismo entre os militantes. Os 

participantes recomendam que as próximas visitas sejam feitas conjuntamente com militantes da 

ADUFERPE, SINTUFEPE e DCE (que não participou desta visita), acompanhados pela assessoria 

de comunicação para documentar as ações realizadas. 

É preciso, por outro lado, cumprir com brevidade e empenho os encaminhamentos 

aprovados nas reuniões das visitas. 

 

     Campus de Dois Irmãos, 10 de junho de 2013. 

 

     Pela diretoria: 

José Nunes da Silva; 

Cauê Guion de Almeida; 

Levy Paes Barreto; 

Antonio Marcos Alves de Oliveira; 

Argus Vasconcelos de Almeida. 

 

Pela base: 

Jaqueline Bianque de Oliveira (DB); 

Alessandro César Jacinto da Silva (DMFA); 

Hélio Cabral Lima (DQ). 
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