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ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA 

1 Ata da Assembleia geral extraordinária da Associação dos Docentes da Universidade 
2 Estadual do Sudoeste da Bahia - ADUSB, realizada aos vinte e oito dias do mês de maio 
3 de dois mil e quinze, iniciada às 09 horas no auditório do Pavilhão de aulas Manoel 
4 Soares Samento, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no campus de Jequié, 
5 em segunda convocação, presidida por Márcia Santos Lemos (presidente), Cleide de 
6 Lima Chaves (secretária geral) e Cláudio Oliveira de Carvalho (diretor académico), 
7 onde estiveram presentes os noventa e sete assinantes da lista de presença em anexo, 
8 com a seguinte pauta aprovada: 1. Informes; 2. Avaliação da Reunião com o governo; 
9 2.1. Comando de Greve. 2.2. Atualização dos nomes; 3. Critérios para definir as 

10 atividades docentes que podem ser autorizadas: o indicativo do Comando e os destaques 
11 de inclusão de novos critérios; 3.1. Recursos à assembleia das deliberações da Comissão 
12 de Ética; 4. Mobilização e fortalecimento da greve: encaminhamentos; 5. Atualização 
13 dos nomes para os Grupos de Trabalho da Adusb. Ordem do dia: 1. Informes: Alda de 
14 Souza informou sobre o almoço da assembleia de hoje e também convidou a todos e 
15 todas para o ato público que ocorrerá no dia 29 de maio em Jequié, às 8 horas, com a 
16 participação de outras entidades; o filiado Sérgio Barroso informou acerca da 
17 mobilização no dia 29 de maio em Vitória da Conquista, que ocorrerá na Praça Nove de 
18 Novembro às 8 horas, com a participação de outras entidades; Vinícius Correia 
19 informou sobre o início da greve nas universidades federais, que ocorrerá amanhã, e que 
20 isso decorre do corte orçamentário imposto pelo governo Dilma às universidades 
21 federais; Márcia Lemos informou sobre a realização da reunião do CONSU, ocorrida no 
22 dia 25 de maio, e que a ADUSB apresentou a proposta de que a Reitoria não enviasse, 
23 para o Governo do Estado, lista discriminando os professores que deveriam receber 
24 pagamento por não estarem em greve. No entanto, o CONSU aprovou, por 
25 unanimidade, o envio de uma lista com os nomes de todos os professores da UESB, 
26 considerando todos no efetivo exercício da docência. Informou ainda que foi formada 
27 uma comissão interna no CONSU, com a participação de representantes das três 
28 categorias, para discutir um modelo de orçamento participativo e transparente. A 
29 ADUSB solicitou que o relatório contábil expusesse a crise orçamentária vivenciada na 
30 UESB e a proposta foi aprovada; Erick, o assessor jurídico, informou sobre o mandado 
31 preventivo e que até a presente data não há nenhuma garantia, por parte do judiciário, 
32 do pagamento dos nossos salários, haja vista que o nosso mandado foi indeferido. A 
33 perspectiva, a partir da conjuntura atual, não é boa para a categoria, haja vista que o STJ 
34 julgou favoravetaiente pelo corte dos salários dos últimos movimentos grevistas. De 



35 toda forma, iremos entrar com recursos para garantir o pagamento. Caso o nosso salário 
36 não seja pago amanhã, iremos entrar com uma ação, e se esse pedido principal não for 
37 acatado, iremos sohcitar o pagamento dos dias trabalhados. 2. Avaliação da reunião 
38 com o Governo: Sofia Manzano apresentou os informes sobre a reunião com o 
39 governo, que ocorreu na terça-feira, dia 26 de maio, com a presença de Adriano 
40 Tambone (SAEB), Wilton Cunha (SEC), Paulo Pontes (CODES), representante da 
41 SERIN, e os representantes das quatro ADs. O Fórum das ADs, na referida reunião, fez 
42 um informe sobre as assembleias das quatro universidades e sobre a manutenção da 
43 greve, bem como informou que a proposta do Governo não atendia à pauta de 
44 reivindicações da categoria. O governo apresentou duas propostas: uma lei substitutiva 
45 à lei 717697 e um remanejamento das vagas já existentes no quadro docente, para 
46 contemplar uma parte dos processos de promoção parados no interior das 
47 Universidades. O movimento docente declarou que o projeto de lei substitutivo é 
48 importante, mas informou que, a partir da metodologia aprovada em assembleia, cada 
49 AD encaminhará para apreciação das assembleias das quatro ADs. A minuta aprovada 
50 nas assembleias será levada para o Fórum das ADs, que fará a última compatibilização. 
51 Feito isso, a proposta será apresentada ao Governo. Sobre o remanejamento de vagas, o 
52 movimento rechaçou a proposta-porque a mesma fere os direitos trabalhistas. O 
53 Governo reafimou o não aumento da dotação orçamentária para as universidades. Sofia 
54 Manzano informou que o governo, após muito tensionamento do Movimento Docente, 
55 ficou de elaborar uma proposta que não fira os direitos trabalhistas, bem como sobre a 
56 ampliação do quadro. Sobre a lei substitutiva para a 7176/97, foi elaborada uma agenda 
57 e ficou definido que a minuta da categoria será entregue ao governo no dia 16 de junho. 
58 Após os informes sobre a mesa de negociação, foi aberto um bloco de dez inscrições e 
59 vários companheiros e companheiras fizeram falas de avaliação e apresentaram 
60 propostas de manutenção da greve. Após a discussão, encaminhou-se a votação da 
61 manutenção da greve, sendo a maioria favorável à manutenção da greve, nenhum 
62 contrário e quatro abstenções. 2.1. Comando de Greve. 2.2. Atualização dos nomes: 
63 foi aprovada a inclusão dos(das) fíliados(as) Jeferson Chagas, Alda de Souza e Jorge 
64 Costa ao Comando de Greve; 3. Critérios para definir as atividades docentes que 
65 podem ser autorizadas: o indicativo do Comando e os destaques de inclusão de 
66 novos critérios. A categoria retomou o debate acerca dos critérios, iniciado na 
67 assembleia do dia 22 de maio, ocorrida no campus de Vitória da Conquista, com a 
68 discussão sobre o ponto 4 e os destaques de inclusão aos critérios. O ponto 4 tem a 
69 seguinte redação formulada pelo Comando de Greve: "Estão autorizadas as atividades 
70 de Estágio supervisionado nos seguintes termos: Para as licenciaturas: regência em 
71 andamento; para os bacharelados: as atividades em andamento, na fase que não exigem 
72 o acompanhamento docente". Após ampla discussão pela assembleia acerca dos 
73 critérios estabelecidos pelo Comando de Greve, houve a seguinte proposta, feita pelo 
74 filiado Francisco Carlos Cardoso Silva "4: estão autorizadas as atividades de estágio 
75 supervisionado em andamento". O Comando de greve manteve sua redação, mas a 
76 proposta do filiado Francisco, colocada em votação, recebeu 29 votos favoráveis, 16 
77 contrários e 11 abstenções, assim, todas as atividades de estágio supervisionado na 
78 UESB foram liberadas. Os destaques de inclusão foram os seguintes: o filiado Bruno 



f 79 Santos propôs a inclusão da manutenção das atividades do PIBID exclusivamente nas 
80 escolas, e com 21 votos favoráveis, 35 contrários e cinco abstenções, a proposta não foi 
81 aprovada; Anderson Araújo propôs a inclusão de atividades de pesquisa e extensão, em 
82 andamento, com impacto social, ligadas à comunidade externa, e a proposta foi 
83 reprovada, por ampla maioria; Paulo propôs que sejam permitidas as disciplinas 
84 obrigatórias na pós-graduação stricto sensu, desde que sejam devidamente justificadas 
85 pelo(a) docente, e a proposta foi aprovada, com ampla maioria. 3.1. Recursos à 
86 assembleia das deliberações da Comissão de Ética. O recurso do PROFMAT, era 
87 virtude da ausência do seu coordenador, foi remetido para a próxima assembleia. 4. 
88 Mobilização e fortalecimento da greve: encaminhamentos: Cláudio Carvalho 
89 informou sobre o Ato do dia 29 de maio, que ocorrerá nos três campi, em Vitória da 
90 Conquista, Jequié e Itapetinga; o Comando de Greve indicou a realização de aula 
91 pública com ocupação da reitoria entre os dias 08 ou 09 de junho; o Fórum das ADs 
92 indicou a construção de um grande ato de rua a ocorrer em Salvador no dia 10 de junho. 
93 Os encaminhamentos aprovados foram: aula pública com ocupação da reitoria entre os 
94 dias 08 e 09 de junho; articulação com deputados e vereadores para solicitar aos 
95 mesmos moções de apoio ao movimento; falas e/ou intervenções na Assembleia 
96 Legislativa e nas câmaras de vereadores sobre a greve; elaboração de uma moção de 
97 repúdio aos deputados estaduais Fabrício Falcão e José Raimundo e ao deputado federal 
98 Waldenor Pereira que votaram em favor do corte orçamentário das universidades e 
99 contra os direitos trabalhistas, após confirmada as votações na ALBA e no Congresso 

100 Nacional, condicionada a consulta jurídica sobre os termos dessa moção, pois a citação 
101 dos referidos nomes sem documentação comprobatória poderá acarretar em multa para 
102 o sindicato; contribuir com a realização de atividade cultural no Dia dos Namorados, a 
103 ocorrer em Vitória da Conquista; audiência pública na Assembleia Legislativa sobre as 
104 quatro universidades, essa proposta foi remetida para o Fórum das Ads; exposição (de 
105 charges) em cada campus - em alguma praça ou espaço público - com realização de 
106 ato. O título da exposição seria "Novo governo, velhas práticas". A assembleia discutiu 
107 o formato da audiência pública com a Reitoria, que ocorrerá no próximo dia 02 de 
108 junho. Defíniu-se que haverá três blocos, sendo o primeiro uma exposição da Reitoria 
109 sobre os motivos da crise orçamentária e a pauta interna; a formação de um grupo de 
110 trabalho com Cláudia Coelho, Marcos Tavares, Félix, Lenira Souza e Alda Souza para 
111 pensar questões, e as mesmas serão feitas, em um segundo bloco, para a Reitoria; e um 
112 terceiro bloco com abertura para a plenária fazer os questionamentos à mesa. Houve 
113 discussão sobre a criação de um fundo de solidariedade do Comando de greve, sendo 
114 aprovados os seguintes encaminhamentos: 1. solicitar empréstimos a outras Ads; 2. 
115 consultar os colegas que continuarem a receber seus salários durante a greve para que 
116 avaliem a possibilidade de emprestar dinheiro ao fimdo de solidariedade; 3. negociar o 
117 repasse do pagamento da UNIMED; 4. utilizar um valor, a ser definido, de uma das 
118 contas da ADUSB para colocar no fundo de solidariedade; 5. fazer um mapeamento e 
119 contato com farmácias, supermercados e postos de gasolina para que os mesmos 
120 aceitem cheques pré-datados dos(as) docentes; 6. Caso não haja corte no primeiro mês, 
121 que o valor do empréstimo seja de R$1.000,00, a partir do segundo mês de greve. 5. 
122 Atualização dos nomes para os Grupos de Trabalho da Adusb: Os nomes de 
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Cláudio Carvalho e Cláudia Coelho foram aprovados para o GT de Política Agrária, 
Urbana e Ambiental; os nomes de Francisco Cardoso e Anderson foram aprovados para 
o GT de Política de Classe, Etnicoraciais, Género e Diversidade Sexual; o nome de 
Soraya Adorno foi aprovado para o GT de Política Educacional; o nome de Francisco 
Cardoso foi aprovado para o GT Ciência e Tecnologia. Nada mais havendo a tratar, às 
17 horas e 30 minutos, eu, Cleide de Lima Chaves, secretária geral, lavro esta ata que 
será assinada por mim e pela^residente Márcia Santos Lemos. 
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