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Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Representantes da Apufsc-Sindical 1 

02 de maio de 2019 2 

Aos dois dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às quinze horas e trinta minutos, 3 

estiveram reunidos para a reunião ordinária do Conselho de Representantes da Apufsc-4 

Sindical os seguintes professores: Carlos Alberto Marques, Presidente do CR e da Apufsc-5 

Sindical; Patricia Della Méa Plentz, Vice-presidente da Apufsc-Sindical; Viviane Maria Heberle, 6 

Secretária-Geral do CR e da Apufsc-Sindical, e os conselheiros: Samuel Pantoja Lima, titular 7 

do Departamento de Jornalismo; Mauro Titton, titular do Departamento de Metodologia de 8 

Ensino;  Manoel Pereira Rego Pereira dos Santos, titular do Colégio de Aplicação; Celia Regina 9 

Vendramini, suplente do Departamento de Estudos Especializados em Educação; Iara Costa 10 

Leite, titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais; João Bosco Mangueira 11 

Sobral, suplente do Departamento de Informática e Estatística; Rodrigo de Almeida Mohedano, 12 

titular do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental; Raul Valentim da Silva, suplente 13 

dos Aposentados; Ronaldo Antônio Salum, titular dos Aposentados; Andrea Cristina 14 

Trierweiller, titular da Coordenadoria Especial Interdisciplinar em Tecnologias da Informação e 15 

Comunicação/Araranguá. Também estavam presentes o advogado Prudente José Silveira 16 

Mello, o professor Gerônimo Wanderley Machado e os diretores da Apufsc-Sindical, 17 

professores Camilo Buss Araújo, Eduardo Barreto Vianna Meditsch, Romeu Augusto de 18 

Albuquerque Bezerra, Edinice Mei Silva e Santiago Francisco Yunes. Os seguintes 19 

conselheiros justificaram as suas ausências: Vinicius Ronzani Cerqueira, titular do 20 

Departamento de Aquicultura; Edemar Roberto Andreatta, suplente do Departamento de 21 

Aquicultura; Ana Maria Viana, titular do Departamento de Botânica; Rafael Trevisan, suplente 22 

do Departamento de Botânica; Douglas Francisco Kovaleski, titular do Departamento de Saúde 23 

Pública; Sheila Rubia Linder, suplente do Departamento de Saúde Pública; Gláucia Dias da 24 

Costa, suplente do Colégio de Aplicação; Astrid Baecker Avila, titular do Departamento de 25 

Estudos Especializados em Educação; Daniel Ricardo Castelan, suplente do Departamento de 26 

Economia e Relações Internacionais; José Antonio Ribeiro de Souza, titular do Departamento 27 

de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos; Débora de Oliveira, suplente do 28 

Departamento de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos; José F. D de G. C. Fletes, 29 

titular do Departamento de Informática e Estatística; Andrey Ricardo da Silva, titular do 30 

Departamento de Engenharia Mecânica; Maria Eliza Nagel Hassemer, suplente do 31 

Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental; Gerson Rezentti Ouriques, titular do 32 

Departamento de Física; Sidney dos Santos Avanci, suplente do Departamento de Física; 33 

Valdir Rosa Correia, suplente do Departamento de Química; Luiz Gonzaga de Souza Fonseca, 34 

titular dos Aposentados; Antônio Carlos de Souza, titular dos Aposentados; David Lemos, 35 

suplente dos Aposentados; Aldo Schütz, suplente dos Aposentados; Fabio Rodrigues de La 36 

Rocha, titular do Departamento de Computação/Araranguá; Priscila Cardoso Calegari, suplente 37 

do Departamento de Computação/Araranguá; Daiana Cristine Bundchen, titular do 38 

Departamento de Ciências da Saúde/Araranguá; Rafaela Silva Moreira, suplente do 39 

Departamento de Ciências da Saúde/Araranguá; Juarez Bento da Silva, suplente da 40 

Coordenadoria Especial Interdisciplinar em Tecnologias da Informação e 41 

Comunicação/Araranguá; Kátia Cilene Rodrigue Madruga, titular do  Departamento de Energia 42 

e Sustentabilidade/ Araranguá; Carla Abreu D'Aquino, suplente do  Departamento de Energia e 43 

Sustentabilidade/ Araranguá; Bernardo Walmott Borges, titular da Coordenadoria Especial de 44 

Física, Química e Matemática/Araranguá; Monica Aparecida Aguiar dos Santos, titular do 45 

Departamento de Agricultura, Biodiversidade e Florestas/Curitibanos; Alexandre Siminski, 46 
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suplente do Departamento de Agricultura, Biodiversidade e Florestas/Curitibanos; Glória 47 

Regina Botelho, titular da Coordenadoria Especial de Ciências Biológicas e 48 

Agronômicas/Curitibanos; Carine Lizete Glienke, titular da Coordenadoria Especial de 49 

Biociência e Saúde Única/Curitibanos; Giuliano Moraes Figueiró, suplente da Coordenadoria 50 

Especial de Biociência e Saúde Única/Curitibanos; Luis Fernando Pires Calil, titular do 51 

Departamento de Engenharias da Mobilidade/ Joinville; João Batista Rodrigues Neto, titular do 52 

Departamento de Engenharias/Blumenau e Claudio Michel Poffo, suplente do Departamento de 53 

Engenharias/Blumenau. A reunião foi convocada no dia vinte e quatro de abril do corrente ano, 54 

com a seguinte pauta: 1. Aprovação da Ata da Reunião do CR (de 27/03/19 - ANEXO A); 2. 55 

Encaminhamentos Referentes ao Processo de Votação (Segunda Etapa da Assembleia 56 

Geral Extraordinária Sobre Filiação Ou Não À Entidade Sindical Nacional de Docentes 57 

Universitários); 3. Adesão ao Observatório do Conhecimento; 4. Finanças da Apufsc-58 

Sindical; 5. Substituição de Membro da Diretoria; 6. Informes e Outros Assuntos. 59 

Havendo quórum às quinze horas e trinta minutos, o professor Carlos Alberto abriu a reunião 60 

colocando em discussão a pauta. O Professor Mauro Titton solicitou a inclusão do assunto: 61 

ações da Apufsc em relação aos cortes orçamentários na UFSC. O Presidente colocou em 62 

votação a inclusão do assunto sugerido pelo professor Mauro, que foi aprovado por 63 

unanimidade. Na sequência, colocou em discussão e em votação o ITEM UM, Aprovação da 64 

Ata da Reunião do CR (de 27/03/19 - ANEXO A). O professor Mauro Titton solicitou correção 65 

do departamento que ele representa na linha 99: de “de Fonoaudiologia” para “de Metodologia 66 

de Ensino”. Após a correção, a ata foi aprovada por unanimidade. O professor Ronaldo 67 

Salum solicitou uma questão de ordem, questionando a Diretoria referente aos representantes 68 

dos departamentos que têm sucessivas faltas nas reuniões do Conselho. Afirmou que neste 69 

horário a maioria dos conselheiros está em sala de aula e nunca vai comparecer às reuniões 70 

do CR. Declarou que esse é um problema que deve ser resolvido juridicamente. Afirmou que 71 

está falando em nome daqueles que não podem vir, mas “a maioria não reclamando está tudo 72 

certo”. Posteriormente leu um oficio endereçado a ele pela deputada Ana Caroline 73 

Campagnolo. Informou que entrará em contato com outros sindicatos para abordar os assuntos 74 

constantes no referido ofício: “paridade salarial referente ao plano URP, plano Collor e Plano 75 

Bresser. O professor Carlos Alberto agradeceu a iniciativa do professor Salum e, na sequência 76 

deu posse à representante do Departamento de Estudos Especializados em Educação, 77 

professora Célia Regina Vendramini (suplente) e ao representante do Departamento de 78 

Jornalismo, professor Samuel Pantoja Lima. Ato contínuo, passou para o ITEM DOIS, 79 

Encaminhamentos Referentes ao Processo de Votação (Segunda Etapa da Assembleia 80 

Geral Extraordinária Sobre Filiação Ou Não À Entidade Sindical Nacional de Docentes 81 

Universitários). Apresentou e comentou o resultado da referida votação, qual seja: Dos 2.721 82 

sindicalizados aptos a votar da Apufsc-Sindical, votaram 751 (ou seja, 27,60%). Em relação ao 83 

debate e posicionamento de filiação ou não da Apufsc-Sindical às entidades sindicais 84 

nacionais, os filiados opinaram por – 1ª Etapa de votação: 209 (ou seja, 27,83%) votos para 85 

Continuar sem relação política e sem filiação às entidades sindicais nacionais; e 530  (ou seja, 86 

70,57%) votos para Estabelecer relação política com as entidades sindicais nacionais, sem 87 

vínculo formal, com entidades sindicais nacionais OU filiando-se a uma delas e 12 (ou seja, 88 

1,60%) votos em Branco. Em razão de que a maioria dos votos foi por “Estabelecer relação 89 

política com as entidades sindicais nacionais, sem vínculo formal, com entidades sindicais 90 

nacionais OU filiando-se a uma delas”, teve sequência uma segunda etapa de votação. Neste 91 

segundo escrutínio (2ª Etapa de votação) o resultado foi o seguinte: 344 (ou seja, 45,81%) 92 
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votos para Estabelecer relação política, sem vínculo formal, com as entidades sindicais 93 

nacionais; e 359 (ou seja, 47,80%) votos para Filiar-se a uma das entidades sindicais nacionais 94 

e 48 (ou seja, 6,39%) votos em Branco. Após a apresentação dos dados, esclareceu que tendo 95 

em vista o resultado da votação, há necessidade da realização de uma nova assembleia geral 96 

extraordinária, porque assim estava previsto na cédula de votação e também porque é o que 97 

determina o Estatuto Sindical, tanto pelas mudanças estatutárias que se façam necessárias 98 

e/ou pelo quórum diferenciado que assim exige. Antes de apresentar uma proposta de 99 

dinâmica até a realização da próxima assembleia, perguntou se haviam perguntas referentes 100 

aos números da votação apresentados. O professor Valentim fez uma interpretação dos 101 

números da votação. O professor Carlos Alberto declarou que a próxima assembleia deve ser 102 

realizada em cumprimento ao Estatuto do Sindicato, devido ao resultado da assembleia 103 

anterior, independentemente da interpretação dos dados – o que tem aspectos subjetivos. 104 

Explicou que a proposta da Diretoria para que a Apufsc estabelecesse apenas relação política, 105 

sem vínculo formal, isto é, sem filiar-se a uma ou outra entidade, foi perdedora, e por isso, a 106 

mesma se sente confortável em relação à análise da votação. Afirmou que não cabe dúvidas 107 

sobre o voto dos professores e que a votação na assembleia foi democrática, realizada no 108 

modo como previsto em nosso Estatuto. O assunto foi debatido e manifestaram-se os 109 

professores Salum e Viviane. O professor Carlos Alberto informou que a Diretoria da Apufsc 110 

sugere que a da próxima AG seja realizada entre a primeira e a segunda quinzena de agosto, 111 

dependendo da disponibilidade de auditórios na UFSC. O formato e dinâmica da assembleia 112 

geral será como previsto no estatuto, tendo a primeira etapa de debates e a segunda etapa de 113 

até três dias de votação. Sobre a cédula de votação, a ser definida na AG, a sugestão é 114 

oferecer as opções Andes, Proifes e Branco. A eventual inclusão de informações sobre 115 

mudanças necessárias no Estatuto envolvendo a filiação, deverá ser objeto do debate antes e 116 

durante a primeira etapa da AG. Apresentou as seguintes sugestões de atividades a serem 117 

realizadas antes da assembleia: Debate com presidentes do Proifes e do Andes, em data a ser 118 

confirmada; Encontros de esclarecimento com advogado da Apufsc, em data a ser confirmada; 119 

Rodada de debate entre os defensores das duas propostas de filiação, em data a ser 120 

confirmada. A proposta da comunicação é de boletins temáticos (temas não exclusivos), 121 

iniciando com um boletim de lançamento do assunto (para circular na semana de 06 de maio) e 122 

passando para boletins com assuntos relativos ao eixo geral Mudanças Necessárias para a 123 

Filiação: Boletim 01 (para circular na semana de 30 de maio), com o tema Ordem Politica e 124 

Organizacional; Boletim 02 (para circular na semana de 30 de junho), com o tema Implicações 125 

Patrimoniais e financeiras; Boletim 03, com o tema Carta Sindical (circular na semana de 30 de 126 

julho). As datas limites para envio de artigos serão divulgadas posteriormente. O Presidente 127 

colocou em discussão a proposta da Diretoria sobre os boletins. Manifestaram-se os 128 

professores Salum, Valentim, Fletes, Mauro, Samuel. Foram debatidas as seguintes propostas: 129 

do professor Valentim, de alterar a ordem dos assuntos dos boletins 01 e 03, deixando o tema 130 

Ordem Politica e Organizacional para o último Boletim; do professor Fletes, com o apoio do 131 

professor Mauro, de mobilizar a base, fazendo rodadas de discussão do assunto nos 132 

departamentos/centros; do professor Mauro com apoio do professor Samuel, de unificar os 133 

assuntos dos boletins dois e três no boletim dois e que o tema do boletim três seja a 134 

organização do movimento docente diante dos ataques do governo às universidades. Após as 135 

propostas serem debatidas, o professor Carlos Alberto colocou em votação a proposta do 136 

professor Valentim que recebeu um voto a favor, treze votos contra e uma abstenção. 137 

Posteriormente, foi aprovada a proposta de boletins temáticos (temas não exclusivos) da 138 
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Diretoria, com a inclusão do tema “processo de organização do Sindicato” para ser 139 

permanentemente abordado em todos os Boletins, pois é inerente a todos os temas. Se  140 

propôs ainda inclusão do Boletim 04, com a tema Organização do Movimento Docente Frente à 141 

Conjuntura Educacional do país. Após breve discussão, foram aprovados a publicação dos 142 

quatro Boletins com seus respectivos temas, em conformidade com a proposição da Diretoria e 143 

o acréscimo do novo tema (Boletim 04). O professor Samuel se colocou à disposição da 144 

Diretoria para compor uma comissão de mobilização, visando organizar as rodadas de 145 

conversas nos centros e nos campi sugeridas pelo professor Fletes. O professor Carlos Alberto 146 

colocou em votação a data de realização da assembleia geral para a segunda quinzena de 147 

agosto, que foi aprovada com uma abstenção. Foi debatido sobre os boletins serem impressos 148 

ou digitais, sendo deliberado que os mesmos sejam na forma digital, com apenas alguns 149 

exemplares impressos para colocar nos murais dos departamentos. Também foi decido que a 150 

publicações dos boletins on-line devem ser amplamente divulgadas pelo Sindicato, por meio de 151 

e-mails e mensagens por celular e aplicativos. Também foi decidido que, se um grande 152 

número de aposentados solicitarem boletins estes deverão ser impressos e encaminhados pelo 153 

correio para os aposentados.  ITEM TRÊS, Adesão ao Observatório do Conhecimento. O 154 

professor Carlos Alberto perguntou se todos haviam recebido os anexos onde constam as 155 

informações referentes ao Observatório do Conhecimento. Como todos haviam recebido, 156 

explanou sobre os mesmos, destacando que o projeto iniciou na associação de docentes da 157 

UFRJ (ADUFRJ), e hoje é constituída por onze entidades e a APUSFC como apoiadora. Frisou 158 

que os custos do orçamento, que foi distribuído aos conselheiros já foram assumidos em 159 

grande parte pela ADUFRJ. Informou que a Apufsc participou, como convidada, do lançamento 160 

do Observatório. Solicitou autorização do CR para aderir de forma oficial ao Observatório, o 161 

que terá um custo aproximado de um mil e trezentos reais por mês, até setembro deste ano, 162 

quando o projeto será reavaliado. O assunto foi debatido e se manifestaram os professores 163 

Valentim, Rodrigo, Salum, Samuel e Iara. Após as discussões, o professor Carlos Alberto 164 

colocou em votação a adesão da Apufsc ao Observatório do Conhecimento, com a contribuição 165 

mensal de aproximadamente um mil e trezentos reais mensais. Foi aprovada a adesão da 166 

Apufsc ao Observatório, tendo apenas um voto contra, do professor Salum. ITEM QUATRO, 167 

Finanças da Apufsc-Sindical. O Presidente explanou sobre a Medida Provisória/MP 873 e 168 

suas consequências imediatas nas finanças do Sindicato. Declarou que a Apufsc entrou com 169 

ação judicial em Santa Catarina e perdeu. Posteriormente, entrou com um agravo no TRF 4, 170 

em Porto Alegre, e venceu. Explicou que apesar do Sindicato ter ganho a causa no TRF 4, a 171 

decisão é provisória e pode ser revertida. Sendo assim, a Diretoria continua solicitando que os 172 

filiados assinem a convalidação de filiação, autorizando o desconto da mensalidade por débito 173 

automático em conta bancária. Informou que apesar da mensalidade ter sido descontada em 174 

folha em abril, houve um erro de cálculo no valor da mensalidade - que foi calculado a menos 175 

para os aposentados, não tendo sido aplicado o índice de 0,6% sobre a remuneração de 176 

titulação, o que implicou em uma redução de quarenta e nove mil reais na arrecadação do mês 177 

de abril. Explicou sobre a correção desse problema e ponderou que esse valor não descontado 178 

dos filiados poderia ser ou não cobrado no mês seguinte (junho de 2019). Considerou que 179 

dada as circunstâncias conturbadas sobre desconto em folha e desconto em conta corrente, o 180 

sindicato não deveria cobrar essa diferença, arcando, assim, com o ônus. O professor Salum 181 

discorreu sobre o artigo 8º da Constituição Federal e o advogado Prudente esclareceu o 182 

assunto da autorização individual do filiado sobre a contribuição sindical, algo que já acontece 183 

na APUFSC-Sindical. Neste momento, o Presidente pediu um aparte para dar posse ao 184 
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Professor Rodrigo de Almeida Mohedano, representante do Departamento de Engenharia 185 

Sanitária e Ambiental. Voltando à pauta, informou que o ITEM CINCO, Substituição de 186 

Membro da Diretoria, será abordado na próxima reunião do CR, quando a diretoria trará mais 187 

informações sobre a substituição do professor Flávio da Cruz diretor financeiro adjunto, que 188 

passou a ocupar – a convite do Reitor da UFSC - função administrativa. ITEM SEIS, Ações da 189 

Apufsc em Relação aos Cortes Orçamentários nas Universidades. O Presidente explanou 190 

sobre o assunto, afirmando que o mesmo é de uma gravidade enorme e que a Diretoria fará 191 

uma Reunião com o Reitor para obter esclarecimentos dos impactos desses contes 192 

orçamentários na UFSC. O professor Mauro, que solicitou a inclusão deste assunto em pauta, 193 

também discorreu sobre o assunto. Solicitou um aumento de mobilização com atividades 194 

chamando para debates e para se engajar no processo de mobilização, marcada por algumas 195 

instituições, para o dia 15 deste mês. Manifestaram-se, também, os professores Fletes, 196 

Samuel, Eduardo e Célia. Deliberação: a Diretoria fará uma reunião com o Reitor, na próxima 197 

semana, para solicitar esclarecimentos sobre as consequências dos cortes orçamentários na 198 

UFSC – pedindo um posicionamento mais claro e contundente sobre as consequências 199 

financeiras para a Universidade. Também solicitará ao Reitor que convoque uma reunião 200 

aberta do Conselho Universitário/CUn para deixar claro para a sociedade quais os riscos que a 201 

UFSC corre com os cortes orçamentários. A professora Célia sugeriu que a reunião aberta do 202 

CUn seja transformada em uma audiência pública, em frente ao prédio da Reitoria, no dia 15 203 

de maio, com o intuito de encorpar as manifestações nacionais marcadas para esse dia. O 204 

professor Carlos Alberto informou que vai levar essas reivindicações ao Reitor. O professor 205 

Samuel sugeriu uma reunião extraordinária do CR, antes do dia 15, tendo como pauta única: 206 

ações para o dia 15, que pode ser um ato público, como um “abraço na UFSC”; contrapondo-207 

se, o professor Fletes sugeriu que os conselheiros formem apenas uma comissão de 208 

mobilização para auxiliar a Diretoria na reunião com o Reitor e nas atividades do dia 15. Todos 209 

concordaram com a proposta de formar uma comissão de mobilização, a qual foi formada pelos 210 

professores Samuel, Fletes, Mauro e Geronimo Wanderley Machado – que não é conselheiro, 211 

mas estava assistido à reunião. Esgotada a pauta, o Presidente da Apufsc-Sindical e do CR, 212 

professor Carlos Alberto Marques, encerrou a reunião às dezessete horas e quarenta e oito 213 

minutos.  214 

mailto:secretariadir@apufsc.org.br

