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Ata da Assembleia geral ordinária da ADUSB, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
- UESB, realizada aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, iniciada às 16 
horas no auditório da sede da Adusb em Jequié, BA, em segunda convocação, presidida por 
Márcia Santos Lemos (presidenta), Cleide de Lima Chaves (secretária geral), Jorge Costa do 
Nascimento (vice-presidente do campus de Jequié), Patrícia Araújo de Abreu Cara (vice-
presidenta do campus de Itapetinga) onde estiveram presentes os vintes assinantes da lista de 
presença, com a seguinte pauta aprovada: 1.Informes: Marcos Tavares: foi protocolada a pauta 
de reivindicações 2015, aprovada em assembleia da categoria no dia 26 de novembro, no dia 09 
de dezembro junto ao Govemo do Estado da Bahia, à equipe de transição do govemo eleito de 
Rui Costa, à Secretaria de Educação e à Secretaria de Administração do Estado; no mesmo dia 
foi realizada, na Assembleia Legislativa, uma audiência pública para debater o financiamento 
das UEBAs; a reunião do fóiirai das ADs, ocorrida na ADUFS, em Feira de Santana, no dia 10 
de dezembro, avaliou a ati\idade do dia 9 de dezembro e marcou a próxima reunião do fórum 
das ADs para o dia 19 de janeiro, em Vitória da Conquista, para discutir a campanha de mídia e 
outras pautas da categoria; no dia 20 de janeiro também ocorrerá a reunião Pró Comité estadual 
de educação, em Vitória da Conquista; foram feitas duas reuniões com a UNIMED para discutir 
o reajuste do plano de saúde para o próximo ano. Márcia Lemos: no ato de protocolar a pauta de 
reivindicações 2015 fomos recebidos de maneira hostil na Govemadoria e na SAEB, tivemos 
dificuldade para ter acesso ao protocolo e entregar a pauta. Alexandre Galvão: o Seminário 
Nacional da Comissão da Verdade do ANDES debateu memória e justiça; nas eleições para a 
APUB havia duas chapas inscritas, o grupo de professores (as) que defendem o ANDES-SN 
perdeu a eleição e a APUB continua nas mãos do PROIFES; na reunião da CSP Conlutas, 
realizada nos dias 28, 29 e 30 de novembro no Rio de Janeiro, foi feita uma longa avaliação da 
conjuntura pós eleição presidencial; Estatuinte da UESB: informo que os trabalhos da comissão 
estatuinte continuam e esperamos que até o meio do ano de 2015 se encerrem as atividades da 
comissão e se amplie a discussão. A estatuinte foi imia conquista importante da categoria 
docente. Jorge Barros: ocorreu a festa de confi-atemização no campus de Jequié no dia 06 de 
dezembro, um jantar dançante e uma homenagem ao professor Rui Macedo. Vinícius: a 
primeira medida do govemo Rui Costa foi extinguir três autarquias (BAHIATURSA, EBAL e 
EBDA) para economizar recursos. 2. Andes-SN: 2.1. Discussão do caderao de textos; o 
congresso ocorrerá entre os dias 23 e 28 de fevereiro de 2015 em Brasília e foi disponibilizado 
para a categoria o cademo de textos. Proposta para encaminhar a discussão aprovada pela 
assembleia: Alexandre apresenta os TRs, a plenária faz os destaques, discute e vota. Tema I, 
intitulado "Movimento docente, conjuntura e centralidade da luta". Alexandre: favorável 
aos TRs 01 e 07. Vinícius defendeu o TR 01 e colocou-se contrário aos TRs 06, 07 e 10. 
Votação: o TR 01 do tema I foi aprovado pela ADUSB por unanimidade. Vinícius: contrário ao 
TR 06 por considerar difícil constrair uma greve geral unificada com todos os setores da 



38 educação. Alexandre: o TR 06 deixa a entender que não há uma organização pela base no 
39 ANDES. O tema da greve geral unificada da forma como está colocada é contraditório com o 
40 que o ANDES vem trabalhando com a classe trabalhadora. Sofia: o problema é que a luta não se 
41 resolve apenas porque alguém escreveu em imi texto que temos que fazer uma greve geral 
42 unificada, no meu entender é inviável tomar uma decisão sem consultar a base. Votação: Tema I 
43 - o TR 06 foi rejeitado pela ADUSB, com uma abstenção. Vinícius: destaque no TR 07, pois 
44 não há como conseguir uma frente unitária, há um erro estratégico e segue a mesma lógica do 
45 TR 06, por isso sou contrário. Alexandre: considera que o TR 07 é complementar ao TR 01 e 
46 não divergente, como apontou Vinícius. Houve discussão, com contribuições de Marcos 
47 Tavares, Alda e Haroldo, sendo que o último propôs que a ADUSB seja contrária ao TR 07. 
48 Votação: a ADUSB rejeitou o TR 07, com uma abstenção. Vinícius: propõe que a ADUSB seja 
49 contra o TR 10, pois considera difícil implementar a ação direía. Alexandre aponta que o TR 10 
50 desvaloriza o trabalho do ANDES, o considera apenas como uma instância burocrática e não 
51 concorda com isso, considerando que é impossível que o ANDES viabilize a ação direta e a 
52 revolução. Votação: a ADUSB votou contra, no tema I, a TR 10, por unanimidade. Tema II, 
53 intitulado "Políticas Sociais e planos gerais de lutas". Alexandre: colocou-se favorável aos 
54 TRs 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, porque refletem as discussões reaUzadas nos GTs 
55 do ANDES. Sérgio Barroso: discutiu o TR 14, sobre as EADs, e considera que o ANDES tem 
56 tido muita dificuldade em lidar com as instituições particulares, pois a justiça não reconhece o 
57 ANDES como representante sindical dos docentes das faculdades particulares. Márcia Lemos: 
58 sou favorável ao TR 14, pois sou contra a EAD, mas considero que o TR propõe uma discussão 
59 e a realização de um seminário para nos apropriarmos do debate. Sofia: sou favorável ao TR 14, 
60 pois sou contra a EAD. Haroldo: não quero discutir a EAD como uma metodologia altemativa 
61 de ensino, mas como isso tem precarizado o trabalho dos professores que assumem a EAD e por 
62 isso sou favorável ao TR 14. Elson também contribuiu com o debate. Marcos Tavares: sou 
63 favorável na primeira parte do TR 14, mas sou contrário a questão da filiação de trabalhadores 
64 precarizados, como são os tutores de EAD, pois recebem bolsas ao invés de salário. Silvânio: 
65 essa realidade da EAD está acontecendo dentro da nossa iastituição, pois além de discutirmos 
66 no ANDES, precisamos fazer esse enfrentamento interno dentro da UESB. Marcos, Haroldo, 
67 Alexandre, Sofia também contribuíram com o debate do Tema 11, no TR 14. Foi posto em 
68 votação duas propostas. Proposta 01: votar a favor do TR 14, mantendo o princípio do 
69 seminário nacional para discutir a EAD e excluindo a parte sobre filiação; proposta 02: votar 
70 contra o TR 14 e remeter esse TR para o TR 39 que traz a discussão sobre a precarização em 
71 geral e inclusive do trabalho na EAD. A proposta 01 recebeu 06 votos, a proposta 02 recebeu 12 
72 votos e duas abstenções, portanto, venceu a proposta 02. Discussão do TR 22. Marcos Tavares: 
73 na discussão sobre o TR 22, informou que o GTPCEGDS locai propôs que a ADUSB assumisse 
74 a organização do seminário sobre os povos indígenas; mas a diretoria não concordou porque 
75 ainda não havia discutido com a base. Sugere que os dois eventos propostos no TR 22 sejam 
76 feitos no mesmo local e na mesma data, para poupar os recursos do ANDES e das associações 
77 sindicais. Haroldo sugere a exclusão do TR 22. Márcia Lemos: propõe a manutenção do TR 22, 
78 com a realização do ato público e do Segundo Semiuário sobre os Povos Indígenas e a exclusão 
79 da participação do ANDES no VII seminário de História Indígena. Votação: a ADUSB é 
80 favorável à manutenção do TR 22 com modificação no texto, com a realização do ato público e 
81 do Segundo Seminário sobre os Povos Indígenas e a exclusão da participação do ANDES no 
82 VII seminário de História Indígena. No tema II, a ADUSB votou favoravehnente, por 
83 unanimidade, aos TRs 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 24, mantendo as mesmas como estão. 
84 Alexandre apresentou a rejeição aos TRs 12, 15 e 16 do Tema II. Votação: a ADUSB aprovou a 
85 supressão do TR 12 e 15 do Tema II. Alexandre discutiu ainda a TR 16, pois não é contra o 



86 conteúdo, mas acredita que essa discussão já está contemplada em outros TRs. Sérgio também é 
87 contrário, afirmando que a ADUSB tem passado por essa situação, pois nessa linha de ação o 
88 ANDES estaria invadindo o espaço dos sindicatos dos terceirizados. Marcos é contrário à 
89 realização de um evento específico. Votação: a ADUSB votou pela supressão do TR 16, por 
90 unanimidade. Tema III, intitulado "Plano de Lutas dos setores": Alexandre defendeu a 
91 manutenção dos TRs 25, 26, 29 e 30. O TR mais importante para nós, do setor das Estaduais, no 
92 congresso do ANDES, porque propõe o fortalecimento das universidades estaduais. Votação: a 
93 ADUSB é favorável à manutenção dos TRs 25, 26, 29 e 30 do tema III, por unanimidade. 
94 Alexandre apresentou a rejeição aos TR 27 e 28, porque estão contemplados nos Planos de 
95 Lutas anteriores. Votação: a ADUSB votou pela supressão dos TRs 27 e 28. Tema IV, 
96 "Questões organizativas e financeiras": Alexandre propõe a manutenção das TRs 31, 32, 33, 
97 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 44. Votação: a ADUSB votou pela manutenção das TRs 31, 
98 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 44, do tema IV. Sofia propõe que a ADUSB seja 
99 contrária a TR 43, que apresenta mecanismos não democráticos para a eleição do ANDES. 

100 Votação: a ADUSB votou pela supressão da TR 43, com duas abstenções. Alexandre fez um 
101 destaque geral, afmnando que a ADUSB deva aprovar prmcípios e votar no congresso nacional 
102 do Andes de acordo com esses princípios. Ele lembrou que a ADUSB irá receber os anexos a 
103 esse cademo de texto, mas propõe que sejam aprovados princípios e que não haja necessidade 
104 de a ADUSB discutir- os referidos anexos. Propõe que os delegados e observadores se reúnam 
105 para discutir os anexos e verifiquem se há temas polémicos que ainda não foram discutidos pela 
106 categoria e que devam ser remetidos para a assembleia. A presidente Márcia Lemos sugere que 
107 a ADUSB faça uma assembleia para discutir os anexos e apresente os seus destaques. Caso não 
108 haja tempo hábil para fazer uma nova assembleia, aprova-se os princípios. Deliberou-se por esse 
109 encaminhamento consensual. 2.2. Escolha de delegados para o 34" Congresso Nacional; 
110 Márcia Lemos: o número de delegados que ADUSB pode mandar para o congresso são sete, 
111 sendo seis eleitos pela assembleia (três de Vitória da Conquista, dois de Jequié, um de 
112 Itapetinga) e um indicado pela diretoria. Propôs que também fossem escolhidos dois 
113 observadores/suplentes. Houve proposta de três observadores, para contribuir com a formação 
114 de novos quadros para nosso sindicato e essa proposta foi vencedora. Asskn, a ADUSB enviará 
115 três observadores/suplentes. Para que o associado possa ser escolhido como delegado ele(a) 
116 precisa estai' presente na assembleia da ADUSB convocada para esse frni, como é de praxe. 
117 Sérgio Barroso apresentou as condições de viagem: quarto duplo, diária de R$100,00 e despesas 
118 com táxi sempre compartilhadas para reduzir custos. A diretoria indicou o nome de Márcia 
119 Santos Lemos - presidente da ADUSB - como delegada, e este foi aprovado por unanimidade. O 
120 Campus de Jequié indicou como delegados Jorge Costa do Nascimento e Haroldo José Mendes. 
121 aprovados por unanimidade; o campus de Vitória da Conquista indicou como delegados os 
122 nomes de Sofia Pádua Manzano. Sérgio Camielo Barroso e Vinícius Correia Santos, aprovados 
123 por imanimidade. O campus de Itapetinga indicou como delegada Sorava Mendes Rodrigues 
124 Adomo. aprovada por unanimidade. Os nomes dos observadores/suplentes eleitos foram 
125 Patrícia Araújo de Abreu Cara (observadora/Psuplente), Elson de Soxiza Lemos 
126 (observador/2°suplente) e Roberto Silva de Oliveira (observador/3°suplente). 2.3. Indicação de 
127 nomes para participação nos grupos de trabalho. Discutiu-se que os integrantes dos GTs 
128 têm mandatos a vencer a cada assembleia que escolhe os nomes para o congresso anual do 
129 Andes, essa proposta foi aprovada por unanhnidade. Deliberou-se, por unanimidade, que os 
130 associados só podem se integrar aos GTs após os seus nomes serem aprovados em assembleia. 
131 Houve discussão sobre se o associado deve estar presente ou não em assembleia paia poder 
132 compor o GT. Aprovou-se, com maioria dos votos, que o professor para participar do GT deve 
133 solicitar à ADUSB, com antecedência, inclusão de ponto de pauta, estar presente na assembleia 



134 e seu nome ser aprovado na mesma. Aprovou-se, por unanimidade, que todos que participarem 
135 das atividades dos GTs, oconidas fora da Uesb, devem apresentar relatório à diretoria da Adusb 
136 até 15 dias após a realização do evento ou reunião. Em caso de não entrega, o(a) docente ficará 
137 impedido de viajar para novas atividades. A assembleia deliberou pela recomposição dos GTs 
138 nesse momento, não descartando a possibilidade de integrar outras pessoas conforme já 
139 aprovado. GT Carreira: Jorge Barros; GT de Política Agrária, Urbana e Ambiental: Patrícia 
140 Cara e Soraya Adomo; GT de Política de Classe para questões Etnicoiraciais, de Género e 
141 Diversidade Sexual: Márcia Lemos e Cleide Chaves; GT de PoKtica Educacional: Elson Lemos 
142 e Haroldo Mendes; GT de Política de Formação Sindical: Sofia Manzano, Vinícius Correia e 
143 Maicos Tavares; GT de Seguridade Social e Assuntos de Aposentadoria: Andréa Braz da Costa 
144 e Marcos Tavares; GT Comunicação e Artes: Alda Fátima de Souza e Jorge Barros; GT Ciência 
145 e Tecnologia: Sérgio Carmelo Barroso e Silvanio Bezerra de Oliveira. Todos os nomes foram 
146 aprovados por unanimidade. 2.4. Discussão sobre participação nos eventos e reuniões dos 
147 grupos de trabalho: os critérios para participação em ações externas serão discutidos 
148 posteriormente em assembleia. Nada mais havendo a tratar, às 20h30min, eu, Cleide de Lima 
149 Chaves, secretária geral, lavro esta ata que será assinada por mim e pela presidente Márcia 
150 Santos Lemos. 
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ASSOOAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 

LISTA DE PRESENÇA 

Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 15 de dezembro de 2014 (segunda-
feira), com primeira convocatória às 16h e segunda convocatória às 16h30, na sede da 
Adusb, campus de Jequié, com a seguinte pauta: 
1. Informes; 
2. Andes-SN: discussão do cademo de textos; escolha de delegados para o 34° 
Congresso Nacional; indicação de nomes para participação nos grupos de trabalho; 
discussão sobre participação nos eventos e reuniões dos grupos de trabalho. 
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