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Ata da Assembleia geral extraordinária da Associação dos Docentes da Universidade Estadual
do Sudoeste da Bahia - ADUSB, realizada aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e
quinze, iniciada às 14horas e 30 minutos no auditório da ADUSB, na Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia - UESB, no campus de Jequié, BA, em segunda convocação, presidida por
Márcia Santos Lemos (presidenta), Cleide de Lima Chaves (secretária geral) e Jorge Costa do
Nascimento (vice-presidente do campus de Jequié) onde estiveram presentes os vinte e cinco
assinantes da lista de presença, com a seguinte pauta aprovada: l.Informes; 2. Um representante
para compor o Comité Gestor do programa de assistência estudantil do campus de Vitória da
Conquista; 3. Composição do conselho fiscal: três suplentes; 4.Atualização dos nomes para os
Grupos de Trabalho da Adusb; 5.Pauta interna: atualização das pendências; 6.7° CONAD
extraordinário: discussão e deliberação sobre o caderno de textos. 1. Informes. A presidenta
Márcia Lemos prestou os seguintes informes: Sobre os processos trabalhistas retidos na Saeb,
Uesb e aguardando vaga, a ADUSB solicitou por ofício para a Reitoria e a Saeb, e obteve
resposta da Assessora de Gestão de Pessoas. A direção da ADUSB elaborou um levantamento e
fez uma síntese dos processos retidos internos e externos, num total de 330 processos de
promoção, progressão e mudança de regime da UESB; informou sobre a ocupação da Reitoria
da UESB ocorrida no dia 26 de março, em atividade conjunta entre o movimento docente e
discente; trouxe informações da reunião com o governo no dia 08 de abril, no Ato entre as
quatro ADs na SEC. A reunião ocorreu com os representantes do Governo, o chefe de gabinete
da Sec: Wilton Cunha, o Coordenador de Ensino Superior (Codes), Paulo Pontes e Adriano
Tambone da SAEB. O movimento docente apresentou e discutiu a pauta de reivindicações,
protocolada desde dezembro de 2014. Sobre a revogação da lei 7176/97, Wilton Cunha se
comprometeu em verificar a possibilidade de alteração; sobre o 7% da RLI, o governo disse que
não vai discutir orçamento com o movimento docente; sobre o quadro docente, o governo
propõe retomar a discussão sobre a desvinculação vaga/classe; sobre o respeito aos direitos
trabalhistas, Tambone apresentou uma proposta de fazer um cronograma de execução a ser
discutido em próxima reunião; sobre a recomposição das perdas inflacionárias, a proposta do
Governo é de fazer o pagamento dos 6,4% de inflação do ano passado em duas parcelas, sendo
3,5% para março e 2,9% para dezembro; os representantes estudantis também estiveram
presentes e solicitaram discussão sobre recursos para a permanência estudantil, no entanto o
governo ignorou a pauta dos estudantes. O governo agendou a próxima reunião para o dia 24 de
abril, às lOh, na SEC. O Fónun das ADs indicou uma rodada de assembleias entre os dias 04 e
08 de maio. Márcia informou que as empresas de outdoors de Salvador censuraram a campanha
de mídia aprovada pelo Fórum das ADs, haja vista que nenhuma empresa da capital baiana
aceitou veicular a campanha por considerar o conteúdo inapropriado e ofensivo ao governo do
Estado da Bahia. No dia 10 de abril, houve uma reunião da Adusb com a Reitoria, com a
seguinte pauta: execução do orçamento 2015, sobre esse ponto a Reitoria informou que a folha
de pessoal corresponde a 81,5% do orçamento, e que incluindo temporários e terceirizados.
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chega a 92% do orçamento. O Reitor afirmou que só irá garantir os direitos trabalhistas dos
professores caso haja suplementação orçamentária feita pelo Governo esse ano. A ADUSB
soUcitou ao Reitor o envio dos processos internos e demandas por vagas para a SAEB, haja
vista que a mesma não tem conhecimento dos processos retidos no interior da Instituição por
falta de vaga, e o Reitor se comprometeu em fazê-lo; discutiu-se ainda adoecunento docente,
ficou o indicativo de uma reunião com pauta única para aprofiindar esse ponto. O penúltimo
ponto da reunião foi a audiência pública para debater o orçamento da UESB e a direção da
ADUSB solicitou a presença do reitor, este respondeu que a ADUSB já o havia condenado, e
que por isso ele não iria comparecer a essa audiência. A diretoria da ADUSB informou que essa
era uma demanda da categoria e que todas as atitudes adotadas se deram em virtude do silêncio
da Reitoria. O último ponto foi a discussão sobre o termo de concessão para a construção das
sedes da ADUSB de Vitória da Conquista e Itapetinga, ficando agendada uma reunião para o dia
14 de abiil. Márcia prestou informes sobre a participação da ADUSB no ato do dia 15 de abril
contra a regulamentação do PL da Terceirização. O ato foi realizado nos portões dos três campi
da UESB, bem como na praça Barão do Rio Branco, em Vitória da Conquista, com a presença
de professores e de demais categorias que também paraHsaram suas atividades. Na última
assembleia da ADUSB, ocorrida no dia 24 de março foi formada uma comissão de estudo sobre
a terceirização na Uesb, composta pelos professores Nivaldo Vieira de Santana (DFCH), Carlos
Takia (DCET) e Ana Castilhano (DFCH). Márcia informou também sobre a decisão do STF que
permite contratação de professores federais por organização social. No dia 17 de abril, houve
uma reunião da Adusb com o movimento estudantil de Vitória da Conquista e Itapetinga. Foi
feita xmia avaliação do ato do dia 08 de abril, bem como se organizou uma semana conjunta de
mobilização, que ocorrerá entre os dias 27 e 30 de abril. A diretoria informou que a Adusb irá
participar das atividades do 1° de Maio juntamente com outras categorias, em Vitória da
Conquista. Sobre o jurídico, a presidenta informou aos professores que queiram entiar com ação
de insalubridade, no que se refere a isonomia, que o prazo para entregar a documentação na
secretária da Adusb é até 30 de abril; informou ainda que a assessoria jurídica entrará com ação
acerca dos processos retidos na Saeb. Sobre a Unimed, a diretoria informa que foi formada uma
comissão multicampi para acompanhar e fiscalizar a UNIMED. Os nomes são, de Itapetinga,
Andréa Gomes (DTRA) e Sibelle Passini (DTRA), de Vitória da Conquista Alday Souza (DCN)
e Ana Castilhano (DFCH) e de Jequié, Glória Del Carmem (DQE), Jeferson Chagas (DQE) e
Nemésio Oliveira (DQE - suplente). Informes da plenária: Jorge Barros infomiou sobre a
participação dos docentes do campus de Jequié no dia 15 de abril - dia da paralisação nacional
contra o PL 4330; José Caetano informou sobre a participação dos docentes do campus de
Vitória da Conquista no mesmo dia 15, com o bloqueio da BR e das avenidas da cidade; Elson
trouxe as informações da mobilização no portão da UESB no campus de Itapetinga no dia 15 de
abril, com panfletagem. 2. Um representante suplente da ADUSB para compor o Comité
Gestor do programa de assistência estudantil do campus de Vitória da Conquista. A
dhetoria informa que Lídia Cunha (campus de Vitória da Conquista) já é a representante da
ADUSB, no entanto falta um suplente. O professor José Luiz Caetano (DFCH) foi indicado e
seu nome aprovado por unanimidade. S.Composição do conselho fiscal da ADUSB: três
suplentes. O conselho fiscal já foi eleito na assembleia de 24 de março do corrente ano, no
entanto faltam os suplentes. A plenária indicou o nome de Cristiano Ferraz como suplente em
Vitória da Conquista e o nome foi aprovado por unanimidade. Em Jequié, o nome do suplente
indicado foi o de Nemésio Oliveira, que foi aprovado por unanimidade. Falta ainda um nome de
suplente para o campus de Itapetinga. Esse ponto será remetido para próxima assembleia. 4.
Atualização dos nomes para os Grupos de Trabalho da Adusb. Os grupos de trabalho
ficaram assim compostos, com todos os nomes aprovados por unanimidade. O GT Carreira está
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composto por Jorge Barros, Ana Angélica e Jorge Costa Nascimento; o GT de Política Agrária,
Urbana e Ambiental está composto por Patrícia Cara, Soraya Adorno, Cláudia Coelho e José
Luiz Caetano; o GT de Política de Classe, Etnicoraciais, Género e Diversidade Sexual está
composto por Márcia Lemos, Cleide Chaves e José Luiz Caetano; o GT de Política Educacional
está composto por Elson Lemos, Haroldo Mendes, Marcos Antônio Pinto Ribeiro; o GT de
Política de Formação Sindical está composto por Sofia Manzano, Vinícius Correia, Marcos
Tavares e Cristiano Fenaz; o GT de Seguridade Social e Assuntos de Aposentadoria está
composto por Andréa Braz da Costa, Marcos Tavares, Ana Angélica e Vinícius Coixeia; o GT
Comunicação e Artes está composto por Alda Fátima de Souza, Jorge Barros e José Luiz
Caetano; o GT Ciência e Tecnologia está composto por Sérgio Carmelo Barroso, Silvânio
Bezerra de Oliveira e Marcos Antônio Pinto Ribeho. 5. Pauta interna: atualização das
pendências. A pauta interna foi atualizada e aprovada por unanimidade, e segue em anexo a
esta Ata. A plenária fez alguns encaminhamentos gerais para o cimiprimento dessa pauta, que
foram: pressionai- a Reitoria para fazer o remanejamento dos recursos, a fun de assegurar os
direitos trabalhistas; priorizar a centralidade da luta no que se refere à autonomia universitária e
a democracia interna/ orçamento participativo; soUcitar da Reitoria a liberação imediata dos
recuisos dos projetos de pesquisa e extensão aprovados pela Universidade para o biénio 20142015; soHcitar à Reitoria que a mesma apresente o impacto orçamentário da implementação dos
processos trabalhistas; solicitar informações à Reitoria sobre o gasto atual com pessoal no
orçamento da UESB e especificamente com os professores efetivos e temporários; aiticular com
a assessoria jurídica da ADUSB para entrar com ação pela efetivação das promoções,
progressões e mudança de regime de trabalho, com pagamento de retroatividade; orientar os
diretores e diretoras de Departamentos para que encaminhem todos os processos de promoção
na carreira para a PROGRAD; protocolar a pauta publicamente na próxima reunião do
CONSEPE; convocar audiência púbhca para discutir a pauta interna. 6. T CONAD
extraordinário: discussão e deliberação sobre o caderno de textos. A presidenta informou
que o CONAD extraordinário ocorrerá entre os dias 02 e 03 de maio, em Brasília, e discutirá
exclusivamente as contribuições do ANDES-SN para o 2" Congresso da CSP-Conlutas, que
ocorrerá entre os dias 04 e 07 de junho, em Sumaré/SP. O delegado e os suplentes eleitos na
última assembleia foram Sérgio Barroso, Elson Lemos (Observador) e Cristiano Ferraz
(Observador). A plenária discutiu o caderno de textos, que está composto por nove textos
resoluções (TRs). Como princípio geral, a plenária da ADUSB aprovou que o nosso Delegado
possa intervir e se posicionar de acordo com as deliberações do ANDES e de nossa seção
smdical. No TR 1 foi aprovada uma proposta de inclusão, a de que os delegados e observadores
afiimem que o ANDES defende a autonomia em relação a govemos e partidos políticos e que a
CSP deve adotar o mesmo princípio; no TR 2, ponto 2, há um pedido de esclarecimento de qual
o propósito de que as secretarias regionais possam participar das reuniões da CSP, e como
seriam fmanciadas essa participação? Ainda no TR 2 a plenária da ADUSB aprovou que não
haja alteração da estrutura atual da CSP, que o ANDES deve votar contra a criação de novas
estruturas burocráticas e que deve fazer o debate sobre concepção sindical; o TR 3 foi rejeitado
porque essas questões já estão contempladas nas deliberações do Congresso Nacional do
ANDES; o TR 4 foi rejeitado porque o debate proposto já está superado; o TR 5 foi rejeitado
porque não faz sentido defendermos a unificação das centrais com conentes que não defendam
os trabalhadores, e somos a favor da Uberdade de organização sindical; o TR 6 foi rejeitado
porque o debate proposto já está superado, e contemplado nas deliberações congressuais do
ANDES; o TR 7 foi rejeitado porque o ANDES é contrário à reforma política, na conjuntura
atual e no modelo proposto de constituinte exclusiva; o TR 8 foi rejeitado porque essa indicação
deve ser remetida para o Congresso do ANDES e não para o CONAD; o TR 9 também foi
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rejeitado. Nada mais havendo a tratar, às 19 horas e 30 minutos, eu, Cleide de Lima Chaves,
secretária geral, lavro esta ata que será assinada por mim e pela presidenta Márcia Santos
Lemos.

PAUTA INTERNA
Atualização aprovada na assembleia de 23 de abril de 2015
Campus dc Jequié
Questões Trabalhistas

1) Adicional de Insalubridade;
2) Garantia do pagamento aos docentes que exercem funções gratificadas na UESB com direito a retroatividade - e preservação dos cargos que são privativos dos docentes.
3) Pagamento da retroatividade da promoção na carreira, a partir da data de realização
da banca;
4) Retroatividade da concessão da D.E à data de aprovação no Departamento;
5) Estabelecimento de um prazo máximo de 30 dias para a conclusão interna de
requerimentos relacionados a direitos trabalhistas, a fím de estimular maior agilidade na
tramitação dos processos;
6) Progressão automática na carreira;
7) Creche em Itapetinga para atender a comunidade universitária;
8) Respeito à autonomia departamental na definição da carga horária dos professores,
definição de distribuição de disciplinas e de conciu-sos públicos, conforme estabelecido
no Estatuto do Magistério Superior da Bahia;
9) Manutenção do pagamento de auxílio alimentação para docentes que se encontram
afastados para pós-graduação, férias, licença sabática e exercício de mandato sindical;
Condições de Trabalho

1) Melhoria e ampliação das condições de trabalho para o desenvolvimento das
atividades académicas;
2) Defesa da realização de concurso público para servidores técnico-administrativos
com o objetivo de garantir a qualidade das atividades realizadas na Universidade;
3) Defesa da melhoria dos restaurantes universitários em Vitória da Conquista e Jequié
e criação do R.U. em Itapetinga, considerando as especificidades locais, tendo como
princípio o preço justo e a garantia da qualidade.
4) Desenvolver ações que viabilizem o acompanhamento dos docentes e servidores
técnico-administrativos, no sentido de prevenir o surgimento e desenvolvimento de
doenças decorrentes do trabalho;

Questões Institucionais

^

1) Fortalecer a comissão Estatuinte já em andamento;
2) Elaboração e execução participativa e transparente do orçamento na UESB com o
envolvimento de toda a comunidade universitária;
3) Questões orçamentárias não devem interferir no cumprimento dos direitos
trabalhistas dos docentes;
4) A criação de cursos na UESB deve estar condicionada a garantia de infraestrutura,
orçamento e recursos humanos;
5) Gestão de convénios - exigência de que os mesmos sejam aprovados nas instâncias
deliberativas pertinentes (Departamentos, CONSEPE e CONSU) da universidade e de
transparência na gestão desses convénios;
6) Extinção da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da
UESB (FADCT);
7) Descentralização do planejamento e da execução orçamentária;
8) Eleição direta para prefeito de campus;
9) Cimiprimento das resoluções CONSU 01 e 02/1995 em relação aos critérios de
acesso e permanência para os Programas de Minter e Dinter e garantia, pela
Universidade, de condições de permanência dos docentes e técnico-administrativos nos
referidos programas.
10) Definir mecanismos de transparência para o estabelecimento de prestação de
serviços privados no interior da Universidade.
CENTRALTOADE DA LUTA

1) Elaboração e execução participativa e transparente do orçamento na UESB com o
envolvimento de toda a comunidade universitária;
2) Fortalecer o processo Estatuinte para o estabelecimento da democracia interna.
3) Respeito aos direitos trabalhistas dos docentes, a exemplo de promoções,
progressões, mudanças de regime de trabalho e insalubridade.
4) Melhoria e ampliação das condições de trabalho para o desenvolvimento das
atividades académicas;
.......

-

Cumpre registrar que a pauta interna, atualizada na assembleia do dia 23 de abril
de 2015, foi aprovada por unanimidade.

