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     É com muita satisfação que apresentamos o relato, sucinto, das principais ações e atividades
desenvolvidas no período em que estivemos à frente da direção da Apufsc. É um sentimento de
dever cumprido, pois nosso Programa Apufsc de Lutas foi executado in totum – as pequenas
exceções não dependeram de nossa iniciativa, mas de circunstâncias conjunturais. Nossas práticas
sindicais estiveram balizadas por aqueles princípios que dissemos que seguiríamos: da ética, de
respeito à liberdade de expressão e opinião da categoria – nos marcos do estado democrático e do
direito -, da pluralidade de ideias, do cuidado com os associados e com o patrimônio do sindicato. De
modo que, mais do que fazer coisas, procuramos melhorar o modo de colocá-las em prática.
     Nossa gestão foi marcada por um período de políticas governamentais de intensa tentativa de
estrangulamento orçamentário das universidades federais, de corte no financiamento da C&T, de
não reposição ou intensificação nas perdas salariais, da reforma da previdência e outras tantas
medidas visando o desmonte do Estado nacional e do serviço público, e de desvalorização do
servidor. Foram medidas que exigiram da categoria e, principalmente, da direção do seu sindicato,
muita presença e atuação política. Estamos convictos de ter correspondido às expectativas, pois
praticamos uma Apufsc de Lutas. A presença constante do sindicato no dia a dia da categoria, por
meio das ações da diretoria, teve como resultado o crescimento no número de filiados no período:
538 novas filiações. Crescemos em presença e atuação também nos quatro campi do interior,
mostrando a justeza na constituição do Grupo Especial de Atuação nos Campi - ainda não estatutário
por falta de condições de se realizar uma AGE específica em meio à pandemia de Covid-19.
     Nossa diretoria não mediu esforços para cuidar dos problemas relacionados aos planos de saúde
(Unimed-Apufsc e Unimed-UFSC), buscando diminuir o custo das mensalidades aos filiados, mas
também trabalhando na construção de alternativas como a da autogestão (junto com a
Administração Central da UFSC,  com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão
Universitária/FAPEU e com o Sintufsc). Também não medimos esforços para aprimorar os setores de
serviços aos filiados, como os de convênios (mais de 200) e do escritório de Advocacia, com a
ampliação dos horários e especialidades jurídicas, bem como o atendimento aos campi do interior.
Mudamos, ainda e para melhor, os serviços administrativos internos, a exemplo do setor de
Tecnologia de Informação e da criação da função de  Executivo do sindicato.
     Merecem destaque também as iniciativas no âmbito da APUFSC Solidária, projeto que foi
instituído em nossa gestão, com o objetivo de incentivar trabalhos voluntários e atividades
envolvendo nossos filiados, voltados à inclusão social. Isso possibilitou a ajuda com cestas básicas ao
Instituto Padre Vilson Groh e auxílio a outras entidades. Com a devida aprovação do CR, importantes
ações emergenciais durante a pandemia também foram efetuadas, incluindo doação de kits de
higiene e limpeza, além de cestas básicas para famílias carentes e auxílio para aldeias indígenas.
Ainda durante a pandemia, o projeto APUFSC Solidária oportunizou auxílio financeiro a laboratórios
da UFSC para o diagnóstico do coronavírus, desenvolvimento de um protótipo de respirador e
aquisição de matéria prima para a fabricação de gel e chapas de acetato para confecção de máscaras
EPI, que foram doados ao Hospital Universitário e a outros hospitais públicos e instituições
voluntárias. A APUFSC Solidária também disponibilizou máscaras aos filiados e, durante seis meses,
financiou a impressão de panfletos às comunidades sobre temas relacionados à prevenção da
epidemia de Covid-19 e seus efeitos.
     Ao agradecer, deixamos claro que todas as ações que desenvolvemos não seriam possíveis sem o
envolvimento intenso e permanente dos nossos filiados. Hoje, são mais de 3.060 professores e
professoras sindicalizados. Nosso trabalho só foi possível porque tivemos o apoio do Conselho de
Representantes − atualmente com mais de 30 departamentos representados e atuantes –, do nosso
Conselho Fiscal e, especialmente, da colaboração eficiente do corpo de funcionários do sindicato.
      Foi uma honra poder dirigir a Apufsc-Sindical.

As lutas continuam!

APUFSC -SINDICAL

APRESENTAÇÃO
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Mandato: 16/10/2018 - 16/10/2020

A DIRETORIA 

Grupo especial para atividades sindicais nos campi
(não estatutários)

PRESIDÊNCIA
Carlos Alberto Marques
(Bebeto Marques)

VICE-PRESIDÊNCIA
Patrícia Della Méa Plentz

SECRETARIA GERAL
Viviane M. Heberle

PRIMEIRA-SECRETARIA
Edinice Mei Silva
(de 16/10/18 a 08/06/2020)

DIRETORIA FINANCEIRA
Camilo Buss Araújo

DIR. FINANCEIRA ADJUNTA
Flávio Cruz
(de 16/10/18 a 07/02/19)

DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO
E IMPRENSA
Eduardo Meditsch
(de 16/10/18  a 19/06/20)

DIRETORIA DE ASSUNTOS
DE APOSENTADORIA
Romeu Augusto de A. Bezerra

DIR. DE PROMOÇÕES CULTURAIS,
SOCIAIS E CIENTÍFICAS
Santiago Yunes

CAMPUS ARARANGUÁ
Bernardo Borges

CAMPUS BLUMENAU
Alaim Souza Neto

CAMPUS CURITIBANOS
Mônica Santos

CAMPUS JOINVILLE
Luiz Fernando Peres Calil
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Princípios

NOSSO PROGRAMA

     Atuar para garantir o respeito à pluralidade ideológica, para que as atividades sindicais
sejam balizadas sempre por princípios democráticos nas decisões e nos debates de ideias, e
que a voz e demandas dos professores das universidades que representamos (UFSC e UFFS)
sejam sempre respeitadas. Ter uma relação de autonomia e respeito aos dirigentes
institucionais, e atuar colaborativamente com as entidades de representação da
comunidade universitária.

Temas e ações urgentes

DIREITOS E LUTAS DA CATEGORIA
Atuar para garantir as justas condições de trabalho, salário,

previdência-aposentadoria, carreira (ensino superior e EBTT), no
problema da URP e demais pendências jurídicas.

UFSC
Posicionar-se inequívoca e fortemente exigindo respeito à nossa

Universidade, à liberdade de expressão e sua autonomia
acadêmica e administrativa.

VERBAS

REPRESENTAÇÃO NACIONAL

INFORMAÇÃO E PARTICIPAÇÃO

Atuar em todas as frentes para a garantia de verbas para o pleno
funcionamento das Universidades Públicas e do sistema de

Ciência e Tecnologia (C&T).

Estabelecer imediatamente um cronograma e um processo de
definição quanto à nossa representação nacional.

Incentivar o livre debate de ideias entre os professores, da ativa e
aposentados, sobre temas próprios da carreira e da educação/C&T,

aprimorando nossos instrumentos de comunicação.
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PRESIDÊNCIA

RELATÓRIO GERAL
Esse Relatório Geral foi organizado a partir dos relatos
sucintos de cada diretoria. Os registros contêm as
informações consideradas imprescindíveis por cada
diretor/a e marcam suas principais realizações políticas
e administrativas.

     As ações principais de representação política estiveram relacionadas às reuniões de
diretoria (32), do Conselho de Representantes (14), de Assembleias Gerais Ordinárias (01) e
Extraordinárias (06). Outras atividades que merecem ser destacadas foram as que
envolveram o Observatório do Conhecimento (ObC), que reúne atualmente 12 Entidades
docentes das universidades públicas (APUFSC, ADUFRJ, APUB, ADUNB, ADUFABC, ADUNIFESP,
ADUFEPE, APUBH, ADUFG, ADUFSJ, ADUFSCar, ADUNICAMP), compostas por sindicatos autônomos
e entidades filiadas ao Proifes e ao Andes. A Apufsc foi entidade fundadora do ObC, cujas
ações fundamentais envolvem atuação junto ao Congresso Nacional, órgãos do executivo e
entidades do campo educacional e universitário, visando a defesa do conhecimento e das
instituições da ciência. Nesse âmbito, particular atuação de representação ocorreu na
coordenação e fala no Ato Nacional Virtual em defesa de um Orçamento Justo para Educação
(2021), no dia 17 de outubro de 2020, que envolveu 14 Frentes Parlamentares e cerca de 300
entidades nacionais do campo da educação.
     A Presidência atuou, ainda, junto à comunidade universitária e fora da UFSC nas discussões
e mobilizações envolvendo o Programa Future-se, as mobilizações contra os cortes de verbas
das universidades e aquelas dos Comitês Covid-19 da UFSC (para o redimensionamento das
atividades de ensino). Por meio do Programa Apufsc-Solidária, atuamos junto ao Instituto
Vilson Groh (IVG), professores-pesquisadores, APP do Colégio Aplicação e também apoiamos
ações de professores junto aos povos indígenas e iniciativas de auxílios emergenciais (cestas
básicas e material de higiene) e de informações sobre a pandemia.

Em relação aos itens do programa, destacam-se:

     1. Direitos e Lutas da Categoria - Atuar para garantir as justas condições de trabalho,
salário, previdência-aposentadoria, carreira (ensino superior e EBTT), no problema da URP e
demais pendências jurídicas.

      Foram várias as ações nesse âmbito, especialmente contra a reforma da Previdência e
pendências jurídicas (727 atendimentos), inclusive as que envolvem a URP. Enfrentamos, ainda, a
tentativa, via MP 873, de proibição da cobrança de contribuição sindical em folha, o que afetaria a
manutenção financeira do sindicato. Para contornar a situação foi iniciado um processo de
convalidações de filiação para, assim, obter-se a confirmação de desconto de mensalidades. Por
fim, merece registo nosso envolvimento direto em atividades de professores e acadêmicos nos
seguintes atos em defesa da educação: 15MAI2019, 30MAI2019 e 14JUN2019.
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      2. UFSC - Posicionar-se inequívoca e fortemente exigindo respeito à nossa Universidade, à
liberdade de expressão e sua autonomia acadêmica-administrativa.

      Em todas as situações onde nossa universidade foi atacada, particularmente pela imprensa e
pelo MEC, a Apufsc se manifestou tempestiva e enfaticamente. De modo particular quando os
professores/as receberam críticas injustas. A diretoria da Apufsc também atuou de forma muito
ativa contra o PL Escola Sem Partido e em favor da autonomia universitária, especialmente junto
ao Congresso Nacional.

     3. Verbas - Atuar em todas as frentes para a garantia de verbas para o pleno
funcionamento das Universidade Públicas e do sistema de Ciência e Tecnologia (C&T).

     Estivemos à frente das grandes mobilizações de 2019 contra o corte de verbas das
universidades, atuando junto com as entidades da comunidade universitária e também com outras
entidades do campo educacional. Manifestamos nossa firme posição junto aos parlamentares
catarinenses no Congresso Nacional e também na ALESC.

     4. Representação Nacional - Estabelecer imediatamente um cronograma e um processo
de definição quanto à nossa representação nacional.

     Conduzimos várias atividades e espaços de discussão, com a realização de uma AG, seguida de
votação eletrônica, para definir sobre a filiação nacional. Tendo a categoria definido que devemos
nos filiar, faltando a fase conclusiva, isto é, escolher entre Andes-SN e Proifes, o que não ocorreu,
por decisão do CR, devido às mobilizações na segunda metade do semestre de 2019 e,
posteriormente, devido à Pandemia.

     5. Informação e participação - Incentivar o livre debate de ideias entre os professores, da
ativa e aposentados, sobre temas próprios da carreira e da educação/C&T, aprimorando
nossos instrumentos de comunicação.

     Promovemos grandes mudanças no nosso sistema de informação e de comunicação com a
categoria (ver relato Dir. Imprensa), com a contração de novos profissionais, revendo e ampliando
instrumentos de informação (newsletters, site, jornal mural, entre outros. Aprimorou-se, ainda, a
política de comunicação do sindicato por meio da criação de um Comitê de Ética Editorial e da
aprovação, pelo CR, de diretrizes para balizar publicações nos espaços e veículos de imprensa
sindical.

VICE-PRESIDÊNCIA

1. Em conjunto com a primeira secretária, foi responsável por atender às diretorias dos campi
em suas mais diversas necessidades administrativas: comunicação com filiados, problemas e
decisões relacionados com o gerenciamento das sedes físicas, acompanhamento dos
funcionários, apoio na organização de reuniões, eventos e confraternizações locais. Destaca-
se a participação nas etapas finais de entrega da sede de Curitibanos.
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2. Gerenciamento da Infraestrutura de TI: atualização de equipamentos e softwares utilizados
pelo sindicato (compra, troca e renovação de contratos) bem como gerenciamento do uso da
internet nas sedes campus e Max & Flora. Foi coordenadora da contratação de um novo
funcionário e redesenhou alguns serviços de software, visando melhoria no desempenho dos
sistemas. Foi responsável pela contratação de um novo serviço de votação digital, mais
modular e adaptável às necessidades dos diferentes tipos de votação que o sindicato realiza.
Com essas melhorias, alcançamos uma economia de aproximadamente 20% no custo mensal
dos serviços de TI do sindicato, com a alteração do horário de trabalho do suporte de TI
passando de 4 para 8 horas diárias.

3. Participação do GT-IES - Grupo de Trabalho destinado a avaliar desafios e a propor agenda
para as Instituições de Ensino Superior (IES) públicas sob a coordenação do professor Roberto
Salles (UFF). As reuniões aconteceram em Brasília e contaram com a participação de
sindicatos, associações e representantes de todas as áreas do conhecimento.

4. Representação da Apufsc-Sindical no Seminário Nacional “Universidade Pública: autonomia
e financiamento” promovido pela Apub, nos dias 3 e 4 de outubro de 2019. Neste evento,
coordenou a mesa “Cenário e Desafios da Universidade Pública no Brasil” com a participação
das professoras Raquel Nery (APUB), Maria Stella Goulart (APUBH) e Júlia Aguiar (UNE).

5. Durante a pandemia, auxiliou a reestruturação dos serviços e do atendimento virtual aos
filiados, que contou com a realização de uma campanha de atualização cadastral para
viabilizar acesso aos contatos e facilitar a comunicação com os professores.

6. Coordenação da live “Educação e Racismo” com os convidados Prof. Flávio da Cruz, Márcio
de Souza, e Lia Vainer Schucman.

7. Participação, como representante da APUFSC-Sindical, no Comitê Assessor da UFSC para
definição do ensino remoto.

8. Participação no Fórum Estadual de Educação de Santa Catarina/FEESC.

9. Iniciou processo de adequação do Sindicato à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(LGPD), com a contratação de uma assessoria e a formação do grupo de Trabalho para a
implantação da LGPD, formado pelos funcionários: Hélis, Márcia, Michelle, Henrique e
Pinheiro. O GT se reuniu semanalmente até a implantação das adequações necessárias à
nova Lei.

10. Organização para realização do trabalho remoto devido à pandemia, providenciando
equipamentos, materiais e suporte de TI para os funcionários trabalharem em casa.

11. Exerceu a função de Diretora de Imprensa, em meados de junho de 2020, onde
acompanhou e orientou o serviço da equipe de jornalismo. Esse período foi marcado por uma
grande dificuldade em avaliar e definir sobre os artigos de opinião dos filiados que são
publicados no site do sindicato.
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12. Exerceu a função de Presidente. No período eleitoral assumiu, temporariamente, o cargo
de Presidente do Sindicato em função do afastamento temporário do Presidente que
concorrera à reeleição. Nesse curto espaço de tempo, acompanhou as atividades da
Comissão Eleitoral e atendeu às demandas dos filiados, dos funcionários e dos serviços que
surgiram neste período. No período, também se deu início ao processo de seleção de um
novo(a) jornalista, devido ao desligamento da função de uma das jornalistas do sindicato.

SECRETARIA GERAL

Atuou de forma coordenada com a Administradora Geral, para dar suporte logístico às ações
da Presidência e das Diretorias. As principais ações desenvolvidas incluem:

1. Participação nas reuniões do Conselho de Representantes, como Secretária-Geral do CR e
da Apufsc-Sindical.

2. Envio de ofícios a diferentes departamentos da UFSC sobre assuntos de interesse dos
docentes da universidade.

3. Participação na comissão de pedidos de auxílio no projeto APUFSC Solidária, especialmente
em ações emergenciais durante a pandemia.

4. Acompanhamento da obra em Curitibanos, iniciada na gestão anterior, junto à Professora
Mônica Santos (do Grupo Especial de Curitibanos), à funcionária da APUFSC em Curitibanos e
a outros diretores.                                                                                                                                                  

5. Participação na contratação de novos funcionários e demissão de funcionários.

6. Atuação nas negociações sobre realocação de salas excedentes da Diretoria para aluguel,
com o objetivo de diminuir gastos.

7. Convocação e realização de reuniões com funcionários da sede e dos outros campi sobre
assuntos de seus interesses, incluindo questões relativas a férias e recessos.

8. Participação na discussão e no processo de votação quanto à representação nacional e nas
Assembleias Gerais, em abril de 2019, referente à filiação nacional e junho de 2019, referente
à adesão à greve nacional (cf. Atas).

9. Atuação como Presidente das Comissões Eleitorais das AGES realizadas (cf. Atas).

10. Participação com o Administrador da APUFSC, Carlos Henrique Machado, na audiência
pública da Prodegesp e UNIMED sobre o PLANO de SAÚDE dos SERVIDORES da UFSC,
realizada em 16/08/2019.

11. Participação na organização das atividades sociais da APUFSC, incluindo os “Botecos” (de
novembro 2018 a dezembro de 2019) e  o Jantar do LIC (2019).
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12. Coordenação do convite e organização do Café da Manhã (em 09/03/2020) nas sedes do
câmpus em Florianópolis e nas outras sedes  para festejar o Dia Internacional da Mulher.

13. Participação da comissão de cancelamento das atividades ao ar livre de paralisação no
dia 18 de março de 2020.

14. Implantação do WhatsApp da Secretaria, como meio de comunicação mais efetivo e com
possibilidade de enviar comunicados direcionados por centro, departamento e aposentados.
Também se tornou o canal direto que os filiados utilizam para sanar dúvidas.

PRIMEIRA-SECRETARIA

1. Apoio à Secretaria Geral na condução de suas tarefas.

2. Participação no GT Saúde, com visitas técnicas a Qualirede, ACARESC e videoconferência
com Associação da UF Viçosa, reuniões com Reitor e membros da reitoria para tratar de plano
de saúde, reunião com CDL.

3. Visita a Curitibanos para acompanhar a obra da sala.

4. Elaboração de dossiê da posse do prédio da sede Apufsc Campus, com o objetivo de
justificar a ocupação daquele espaço.

DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E IMPRENSA

1. Mudança no foco da cobertura jornalística da Apufsc, com uma curadoria de notícias e
produção própria de conteúdo para o site.

2. Com a supervisão da Diretoria de Imprensa, o Laboratório de Orientação da Gênese
Organizacional (LOGO), da UFSC, fez o projeto de branding da Apufsc. A nova marca foi
apresentada em junho de 2019.

3. Desenvolvimento de um novo site para o sindicato, lançado em outubro de 2019.

4. Criação de um informativo diário enviado pelo WhatsApp, para cerca de 240 pessoas.

5. Envio de newsletters semanais para os sindicalizados.

6. Substituição dos Boletins mensais por Boletins Murais, distribuídos e afixados pelos centros
de ensino e nos campi do interior. Com isso, o custo dos boletins foi reduzido de R$ 57,2 mil,
em 2018, para R$ 26 mil, em 2019.

7. Elaboração de uma cartilha online sobre Reforma da Previdência, lançada em julho de 2019.
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8. Maior presença nas redes sociais, com reativação da página do sindicato no Facebook e
criação de uma conta no Instagram. No Facebook, o número de seguidores passou de 654,
em janeiro de 2019, para 2.033, em dezembro. Em outubro de 2020, são 2.468 seguidores.

9. TV Apufsc: gravação e edição de assembleias, reuniões, protestos de rua, vídeos temáticos
e palestras. Com isso, eliminamos o custo de terceirização, de R$ 1,2 mil por trabalho.

10. Lançamento do Maestria Apufsc: conhecimento não se aposenta, vídeos de 20 minutos
com palestras de professores aposentados.

11. Assessoria de imprensa sob demanda: entrevistas do presidente da Apufsc para CBN,
NSC, TV UFSC, entre o outros veículos.

12. Criação e produção de materiais gráficos impressos: panfletos, cartazes, faixas, camisetas,
adesivos, bottons, bandeiras, e materiais gráficos digitais para circulação em redes sociais.

13. Diagramação e divulgação do Calendário 2020, ilustrado com aquarelas pintadas por
professores da UFSC.

14. Divulgação da exposição “Cores e Transparências”, de aquarelas dos professores da UFSC
(julho de 2019/Hall da Reitoria).

15. Divulgação e cobertura em vídeo da feijoada do dia do professor.

16. Divulgação da pesquisa “Nós, Professores da UFSC”, realizada pelo Laboratório de Sociologia
do Trabalho (Lastro), da UFSC. O número de participantes (943) superou em 80% a amostra
mínima ideal. A pesquisa está disponível na revista Plural, publicada no site da Apufsc.

17. Edição especial da revista Plural, com reportagem, produção, edição e revisão feita pela
imprensa. Ilustração e projeto gráfico foram terceirizados com supervisão da equipe.

18. Conclusão do processo de migração de notícias e artigos de opinião para o novo site da
Apufsc em 2020.

19. Conclusão da segunda etapa do site, com a finalização da nova página de convênios, em
2020.

20. Lançamento, em julho de 2020, da nova newsletter da Apufsc, com design mais moderno
e funcional.

21. Produção dos vídeos Pílulas da Quarentena, com dicas de professores da UFSC sobre
nutrição, psicologia, uso de máscaras, atividades físicas em casa, conservação de alimentos.
Foram publicados e divulgados nos canais de comunicação do sindicato 13 vídeos entre abril
e julho de 2020.

22. Planejamento e execução do Debate Eleitoral entre as duas chapas candidatas à diretoria
da Apufsc (Gestão 2020-2022).
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A função do sindicato em tempos de pandemia
Direitos dos Trabalhadores em meio à pandemia
Educação, Saúde, Democracia e o papel das IFEs
Ensino a Distância em tempos de pandemia
A Ciência no Enfrentamento à Pandemia
Ações Humanitárias na Pandemia
A Guerra Cultural contra as Universidades Públicas
Educação e Racismo
Segurança e Autonomia no Ensino Remoto

23. Produção e transmissão de nove Lives:

Novo site:
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DIRETORIA DE ASSUNTOS DE APOSENTADORIA

GT Filiação Sindical Nacional - Esse GT após diversas discussões e assessoramento jurídico
encaminhou ao Conselho de Representantes duas sugestões para apreciação:

GT Financiamento das Universidades e da C&T.

GT-Saúde I - Esse GT foi constituído quando do reajuste do Plano Unimed da UFSC. Na
oportunidade, discutiu-se com várias empresas na perspectiva de oferecer um plano mais
barato para os associados. Os trabalhos foram encerrados sem que se conseguisse
construir uma proposta melhor para os sindicalizados.

GT-Saúde II (autogestão) - Após a licitação Plano de Saúde da UFSC, vencido pela UNIMED,
como já previsto, outro GT foi constituído, com o objetivo de estudar a possibilidade de
Autogestão. Um primeiro encontro foi realizado com a Casacaresc que administra o plano
autogestionário da ACARESC. As atividades foram suspensas face à pandemia.

1. CISSP - Participação na Comissão Interna de Saúde do Servidor Público UFSC - Essa
comissão, ainda em andamento, teve os trabalhos suspensos durante a pandemia. O objetivo
é discutir a proposta de reformulação da Portaria Normativa 151/2018 GR-UFSC, que criou e
regulamenta a CISSP, no âmbito da UFSC. Ainda sem uma discussão mais aprofundada das
sugestões do SINTUFSC, a comissão teve seus trabalhos suspensos, em face da pandemia.

2. Atuação em uma série de Grupos de Trabalho:

     a) Definição do processo de votação da Filiação Nacional segundo o que estabelece o
Regimento da APUFSC.
     b) Adiar a votação que finalizava o processo de Filiação Nacional, devido à pandemia.

3. Reajuste do Plano de Saúde UNIMED-Apufsc - Participação na negociação do reajuste 2021
do Plano de Saúde UNIMED-APUFSC, juntamente com o presidente da APUFSC, os servidores
Hélis, Michelle e Henrique, além da assessoria jurídica do Dr. Herlon (assessoria jurídica da
APUFSC-Sindical).

4. Plano de Ação para a Aposentadoria - Contribuição na elaboração, juntamente com o Prof.
Gonzaga, representante dos aposentados no CR, de uma proposta de atividades voltadas
para os docentes aposentados, mas também, para aqueles que futuramente se aposentarão.
Este plano poderá ser utilizado na próxima gestão, pois pretendemos deixá-lo registrado na
APUFSC. 

5. Promoção de três encontros com o Dr. Luciano Fazio sobre a Reforma da Previdência, com
foco nos servidores públicos federais, em especial das universidades.

6. Além destas atividades, a Diretoria de Assuntos de Aposentadoria esteve envolvida
fortemente nas manifestações do ano de 2019 ocorridas tanto na UFSC quanto nos dois dias
do UFSC NA PRAÇA.
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DIR. DE PROMOÇÕES SOCIAIS, CULTURAIS E CIENTÍFICAS

Área de promoções sociais:

1. Representação da APUFSC junto à SBPC regional SC, tendo participado da reunião aberta
da secretaria regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC-SC), em 06
de fevereiro de 2019.

2. Representação da Apufsc na audiência na Assembleia Legislativa (ALESC) para alertar sobre
o efeito que a reforma administrativa enviada à Casa pelo governador, Carlos Moisés (PSL)
terá sobre o orçamento da pesquisa no estado. Em 09 de abril de 2019.

3. Apoio à 16ª Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, evento organizado pela Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência, com sede em Santa Catarina, a SBPC-SC no Jardim
Botânico Municipal de São José nos dias 25 e 26 de outubro de 2019.

4. Representação da Apufsc no ato de criação da Frente Parlamentar em Defesa da Ciência na
Escola. Ato que ocorreu no dia 03-05-2019 no plenarinho da Assembleia Legislativa. Durante o
evento foi apresentada a Carta “Escola é Lugar de Ciência” que será encaminhada às
instituições de ensino públicas e privadas da educação básica, média, superior e tecnológica
de Santa Catarina.

5. Apoio, com aluguel de tendas, mesas e cadeiras, à “UFSC NA CATEDRAL” mobilização de
estudantes e professores da UFSC em defesa da Educação e da Ciência no Largo da Catedral,
fizeram parte do evento 36 projetos e atividades de diferentes cursos. em 02-10-2019.

6. Apoio ao projeto “UFSC na Praça” no dia 19-10-2019 em Monte Verde. Desenvolvida por
estudantes de graduação e pós-graduação, a iniciativa ocorre desde maio de 2019 e surgiu
como uma das primeiras manifestações locais contra o corte de verbas no ensino público
superior, em defesa de uma educação pública, gratuita e de qualidade para todos. Já foram
realizadas outras três edições em 15 de maio, na Praça XV de Novembro; em 8 de junho, na
Serrinha; em 31 de agosto, no bairro Saco dos Limões.

7. Participação na Audiência Pública na ALESC debate orçamento da UFSC em 16-09-2019. A
Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina promoveu, na tarde desta
segunda-feira (16), uma audiência pública para debater a situação orçamentária da UFSC,
atendendo a um pedido do Fórum Estadual Popular de Educação de Santa Catarina (FEPE/SC).

8. Participação no evento “Marcha Virtual pela Ciência”. A Apufsc promoveu a Live, Com o
tema Educação, Saúde e Democracia:  A educação científica e o papel das Instituições
Federais de Ensino (IFEs) em tempos de pandemia,  com a participação da reitora do Instituto
Federal Catarinense (IFC), Sônia Regina de Souza Fernandes, e o professor Maurício Gariba
Júnior, eleito para o cargo de reitor do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) e foi mediado
pelo presidente da Apufsc, Bebeto Marques. O evento foi transmitido ao vivo no Facebook da
Apufsc. Em 07 de maio de 2020.
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30-11-2018 - Confraternização de fim de ano na Apufsc-Sindical “O Boteco da Apufsc”
começa às 18h30, com chopp, pizza, conversa e violão.
29-03-2019 Happy Hour - Confraternização às 19 horas, nos reuniremos com pizza,
conversa
28-06-2019 - Comemorar o aniversário de 44 anos da Apufsc, com direito a salgadinhos e
docinhos, na sede do campus.
30-08-2019 – Comida de Boteco, tradicional confraternização de fim de mês da Apufsc.
29-11-2019 - Confraternização de fim de ano na Apufsc em 2019.  às 19h “Comida de
Boteco” na sede campus do sindicato.

Área de promoções culturais:

1. Organização do lançamento da Mostra “Cores e Transparências” promovida pela Apufsc,
reunindo as aquarelas de professores da UFSC selecionadas para compor um calendário. O
evento ocorreu no Hall da Reitoria da UFSC em 02-07-2019.

2. Organização do evento “Feijoada no Sítio” em comemoração ao dia do Professor realizada
em 19-10-2019, sábado das 12h às 16h, no Sítio Luisiana, na Cachoeira do Bom Jesus.

3. Organização da apresentação fotográfica de autoria do professor Milton Muniz. Intitulada
“Abandono VI”, a exposição de fotos foi aberta às 20h na sede da Apufsc no campus da
Trindade e faz parte do encontro “Comida de Boteco” em 30-08-2019.

Área de promoções sociais:

Tanto em 2018 quanto em 2019 foi dado continuidade às tradicionais Confraternizações de
fim de mês promovidas pela Apufsc, a exemplo:

Outras funções:

1. Participação na organização da palestra para esclarecer os professores da UFSC assuntos
relacionados à nova previdência “A Reforma da Previdência e os professores das
universidades federais”, ministrada pelo especialista em previdência, Luciano Fazio. O evento
foi realizado às 15h do dia 27-02-2019 no auditório da Reitoria da UFSC.

2. Participação na organização da palestra para esclarecer os professores da UFSC assuntos
relacionados à nova previdência “Previdência: migração de regime e Funpresp”, ministrada
pelo especialista em previdência, Luciano Fazio. O evento foi realizado as 14H do dia 20-03-
2019 no auditório do CFH, na UFSC.

3. Participação na organização da palestra “As aposentadorias dos servidores civis da União,
conforme a PEC no 6/2019” com o especialista Luciano Fazio. O evento ocorreu no dia 12-06-
2019 no auditório do CSE da UFSC e foi transmitido pelo canal do sindicato no youtube.

4. Participação nas Passeatas contra os cortes de verbas na educação e em prol de uma
Educação pública e de qualidade nos dias 15/05/2019; 30/05/2019; 13/08/2019; 03/10/2019.

5. Membro da Comissão de análise dos pedidos à Apufsc Solidária.
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DIRETORIA FINANCEIRA

1. Gerenciamento da arrecadação das mensalidades, com aumento de R$ 251.254,20 em
out/2018, com 2.829 filiados, para R$ 284.469,68, em Set/2020, com 3.068 filiados.

2. Participação e gerenciamento de diminuição das despesas, com o fim dos boletins
impressos e substituição pelo boletim mural.

3. Otimização dos gastos, em relação a despesas no supermercado, água mineral e correios.

4. Gerenciamento do Cadastro dos filiados em débito automático no banco para garantir
arrecadação da mensalidade sindical em função da MP 873/2019.

5. Preparação e realização da Auditoria Externa referente ao ano 2018.

6. Gerenciamento para o aumento da arrecadação e diminuição de despesas de condomínio
em função da realocação dos espaços e da locação das salas 801, 808 e 809 do Edifício Max &
Flora, localizado no Bairro Trindade em Florianópolis/SC.

Questões em processo de encaminhamento de soluções:
- Exercício Social x Exercício Financeiro → Reformar o estatuto e compatibilizar com o
exercício financeiro. Ou seja, sistematizar para que a posse da diretoria se inicie junto com o
período contábil, dia 2 de janeiro.

- Fundo de Reserva → Rever finalidade e teto do fundo de reserva: necessita reforma
estatutária e decisão em Assembleia Geral.

- Realizar e aprovar em Assembleia Geral a alocação dos valores referentes à extinta
obrigação junto ao INSS para reserva para contingência.
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GRUPO ESPECIAL PARA ATIVIDADES SINDICAIS NOS CAMPI

Filiações: 7
Desfiliações: 10
Número total de filiados: 41

- Empréstimo da sede para filiados para reuniões, defesas de TCC’s, dissertações e teses: 2
- Atendimento jurídico por Skype/Videoconferências: 08
- Novos convênios firmados: 27

1. Transmissão aos professores UFSC campus Araranguá das Assembleias Gerais realizadas nos
dias 22/04/2019, 10/06/2019, 07/08/2019, 16/09/2019, 24/09/2019 e 18/03/2020;

CAMPUS ARARANGUÁ
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2. Reunião com o presidente e vice-presidente da Apufsc com os prof. da UFSC Araranguá, dia
22/08, sobre o plano de saúde e reunião com docentes, discentes e técnicos sobre o Future-se.

3. Organização e participação nas manifestações/caminhada em defesa da educação e da
universidade pública em 15/05/2019, iniciando em frente ao Campus Jardim das Avenidas e
encerrando no calçadão da Avenida Getúlio Vargas, unindo-se a representantes do Sinte,
Sinasefe e IFSC entre outras entidades. Houve distribuição de panfletos, adesivos e faixas.

4. Transmissão da palestra sobre Reforma da Previdência com Luciano Fazio: 12/06/2019.

5. Transmissão ao Campus Araranguá - Debate com os presidentes do Andes e Proifes

6. Mobilização para a Campanha para Convalidação dos Filiados com a Apufsc – Sindical.

7. Entrega de máscaras e revistas. 

8. Ações Apufsc-Solidária Sede Araranguá: Distribuição de cestas básicas à Frente Indígena de
Combate à Covid-19 e aquisição de chapas de acetato 050 para confecção de telas protetoras
para EPI.
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CAMPUS BLUMENAU

Filiações: 12
Desfiliações: 1 
Número total de filiados: 18

- Empréstimo da sede para filiados para reuniões, defesas de TCC’s, dissertações e teses: 1
- Atendimento jurídico por Skype/Videoconferências: 1
- Atividades realizadas: a auxiliar administrativa Sthefany realiza as seguintes tarefas, nas
seguintes frequências, respectivamente:

1. Atendimento diariamente na sede, durante quatro horas diárias, atendimento de
telefonemas e recebimento e encaminhamento de e-mails recebidos (diariamente).·       
 Atendimento ao professor e encaminhamento das demandas a Florianópolis, através da
Secretaria Executiva do Sindicato (quando há demanda).

2. Captação de convênios, atentando às sugestões dos professores (quando há demanda).

3. Comunicar aos professores filiados via e-mail ou Whatsapp, sobre eventos, assembleias,
reuniões ou alteração no horário e atividades da sede de Blumenau (quando há demanda).

4. Distribuição aos professores de boletins informativos, revistas especiais, convites e fixação
dos boletins murais nas sedes acadêmica e administrativa da UFSC (quando há demanda).

5. Auxílio no que for necessário durante o período eleitoral da Apufsc (quando há demanda).
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Café de encerramento (03/12/2018);
Conversa com o professor Bebeto Marques com os docentes do Campus Blumenau, com
o tema “políticas educacionais e consequências ao trabalho docente”, no auditório da
UFSC (26/02/2019);
Participação nos movimentos em favor da educação em 2019 – reunião com os
professores filiados para tratar de ações e atividades nos dias dos movimentos,
participação em reunião ampliada com toda a comunidade universitária, disponibilização
de material aos discentes, para confecção de bandeiras e faixas (15/30/2019 e
30/05/2019);
Café em comemoração ao dia do professor (15/10/2019);
Almoço de encerramento (27/11/2019);
Café em comemoração ao dia da mulher (10/03/2020).

6. Reunião com o Diretor da sede de Blumenau, Prof. Alaim, para planejamento de eventos,
ações e outros assuntos pertinentes à sede (quando há demanda).

7. Organização e divulgação dos eventos na sede, como festa de dia dos professores, festa de
encerramento, entre outros, com o auxílio da Secretária Executiva da Apufsc e do diretor da
sede. Estão inclusas captação de três orçamentos dos serviços que oferecidos (buffet, garçom,
bebidas), contratação do serviço, divulgação do evento por e-mail ou pessoalmente, recepção
dos professores e limpeza e organização da sede após o evento (quando há demanda).

8. Administração das receitas e despesas de Blumenau, recebendo depósitos feitos pelo setor
financeiro e encaminhando o relatório financeiro mensal, juntamente com as notas fiscais
correspondentes, ao setor financeiro (mensalmente).

9. Realização de compras de materiais de escritório, produtos de limpeza e gêneros
alimentícios (café, leite, bolachas) e outros itens, para o bem-estar do professor filiado que
visita a sede (mensalmente e/ou quando há demanda).

10. Organização da sala e dos arquivos e limpeza geral na sede (semanalmente).

11. Realização de orçamentos e contratação de profissionais para a manutenção da sede,
quando houver necessidade, como jardineiro e diarista (quando há demanda).

12. Realização de teste de funcionamento da videoconferência, junto ao setor de TI, anterior
às reuniões do Conselho de Representantes ou outras situações nas quais a mesma seja
utilizada (mensalmente e/ou quando há demanda).

- Convênios: atualmente são 34 estabelecimentos oferecendo descontos aos professores,
entre academias, cafés, escolas de idiomas, farmácias, dentistas e comércio em geral.
- Apoio aos estudantes: disponibilização de material para a confecção de bandeiras nos
eventos em defesa da educação em 2019.
- Ações de professores: está em implantação um projeto de instalação de horta e pomar
comunitários no terreno da sede da Apufsc, com iniciativa da prof. filiada Renata Orlandi.

Eventos e confraternizações:
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Conversa com o prof. Bebeto sobre “políticas educacionais e consequências ao trabalho docente”

Café em comemoração ao dia da mulherAlmoço de encerramento (2019)

CAMPUS CURITIBANOS

Filiações: 8
Desfiliações: 4
Número total de filiados: 37

1. Organização da conversa com o Prof. Bebeto e os professores da UFSC Curitibanos -
“Políticas educacionais, previdência e consequências ao trabalho docente” (27/02/2019).

2. Transmissão de Florianópolis aos professores UFSC Curitibanos – Palestra sobre Reforma
da Previdência. (27/02/2019)

3. Participação na Assembleia Geral Extraordinária – Filiação ou não à entidade Sindical
Nacional de Docentes Universitários. (22/04/2019)

4. Encontro com docentes para discutir sobre a filiação da Apufsc com o Andes ou Proifes.

5. Mobilização, com faixas/panfletos, com caminhada no centro de Curitibanos com o tema:
“Aula é nas ruas em defesa da Universidade Pública”. (15/05/2019).
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CAMPUS CURITIBANOS

6. Planejamento e participação da Transmissão desde Florianópolis - Debate com o
presidente do Andes e do Proifes. (05/06/2019).

7. Participação na Assembleia Geral Extraordinária - Paralisação ou não do dia 14/06/2019 –
Contra Cortes nos orçamentos das Universidades e contra o projeto do Governo para a
Reforma da Previdência. (10/06/2019).

8. Planejamento e participação da Transmissão de Florianópolis - Palestra sobre Reforma da
Previdência. (12/06/2019).

9. Organização da Paralisação – Contra Reforma da Previdência. (executada dentro da UFSC
com rodas de conversas). (14/06/2019).

10. Participação da Campanha para Convalidação dos Associados com a Apufsc–Sindical.

11. Participação mediante convite para Apufsc na Sessão Itinerante da Câmara de Vereadores
e Sessão Solene em Homenagem aos 10 anos do Campus Curitibanos (05/08/2019).

12. Participação na Assembleia Geral Extraordinária - Em primeira convocação e segunda
convocação – Adesão à Greve Nacional no dia 13 de agosto/2019 em defesa da Educação.

13. Organização e participação de Rodadas de Conversas, em defesa da Educação.

14. Organização da Palestra com o Prof. Carlos A. Marques sobre o Future-se  (29/08/2019).

15. Participação da Assembleia Geral Extraordinária – Deflagração ou não a greve na UFSC em
Função dos cortes e do Projeto de Lei sobre o Future-se. (16/09/2019).

16. Participação da Assembleia Geral Extraordinária – Adesão dos Professores da UFSC à
Paralisação Nacional de dois dias 2 e 3 de outubro/2019 – Em Defesa da Educação Contra
Cortes Orçamentários e o Projeto Future-se.

17. Acompanhamento da Visita da Primeira Secretária da APUFSC Professora Edinice Mey
Silva na Obra Apufsc Curitibanos.

18. Organização e realização da Confraternização de Natal – A Confraternização foi feita junto
com o Campus UFSC (Docentes e Funcionários).

19. Acompanhamento da Visita do Professor Carlos Alberto Marques à Obra da Sede Apufsc
Curitibanos. (26/02/2020).

20. Planejamento da reunião com o Prof. Carlos Alberto Marques e os Professores do Campus
UFSC Curitibanos – Assunto: Atual Cenário nas Universidades Federais e seus Servidores.

21. Organização da Assembleia Geral Extraordinária – Deflagração ou não de Paralisação na
UFSC no dia 18/03/2020, aderindo ao movimento Nacional em Defesa da Educação e dos
Serviços Públicos, evento esse adiado devido à pandemia.
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CAMPUS CURITIBANOS

22. Planejamento e Entrega da Sala Sede da Apufsc Sindical Curitibanos, na Presença dos
Professor Carlos Alberto, Prof. Romeu, Profª Mônica e o Advogado da Apufsc Sindical Dr.
Prudente. (10/08/2020).

23. Mudança da Sede Apufsc Sindical Curitibanos para Sede Nova, no Ed. Ipê Flor da Serra.
(15/09/2020).

24. Entrega da Sala Antiga Apufsc Sindical Curitibanos do Ed. Gaboardi Master Center.
(30/09/2020).

25. Efetivação de 08 novos convênios para filiados da APUFSC em 2019.

26. Efetivação de 05 novos filiados em 2019.

27. Atendimento Jurídico Apufsc Curitibanos 2019 - 03 atendimentos em 2019.

CAMPUS JOINVILLE

Filiações: 9
Desfiliações: 1 
Número total de filiados: 35

1. Organização da comemoração ao Dia do Professor em 2018.

2. Planejamento da mudança para a nova sede da APUFSC, no Park Perini, em Joinville.

3. Organização e participação da comemoração de fim de ano no Pizza na Pedra.

4. Transmissão aos professores UFSC Joinville – palestra sobre Reforma da Previdência.

5. Organização e participação da Assembleia Geral Extraordinária da Apufsc -Sindical –
Filiação ou não à entidade Sindical Nacional de Docentes Universitários.

6. Organização e participação da Mobilização com faixas/ panfletos e caminhada no centro de
Joinville com o tema: “Aula é nas ruas em defesa da Universidade Pública”, em 15/05/2019 .

7. Transmissão de Florianópolis ao Campus UFSC Joinville - Debate com o presidente do
Andes e do Proifes, em 05/06/2019.

8. Organização da Assembleia Geral Extraordinária - Paralização ou não do dia 14/06/2019 –
Contra Cortes e nos orçamentos das Universidades e contra o projeto do Governo para a
Reforma da Previdência.

9. Organização das rodas de conversa Contra Reforma da Previdência. (A greve foi executada
dentro da UFSC com rodas de conversas), em 14/06/2019.
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CAMPUS CURITIBANOS

10. Mobilização para a Campanha para Convalidação dos Filiados com a Apufsc – Sindical.
21/06/2019.

11. Planejamento para a Assembleia Geral Extraordinária - Em primeira convocação e
segunda convocação – Adesão à Greve Nacional no dia 13 de agosto/2019 em defesa da
Educação.

12. Adesão à Greve Nacional em defesa da Educação – A mobilização foi realizada na UFSC
Joinville – Rodadas de Conversas.

13. Organização e participação na Reunião em Joinville com a Presença dos Diretores Prof.
Bebeto e Professora Patrícia sobre: Planos de saúde e Conjuntura Nacional.

14. Organização e participação na Palestra Future-se com Diretor Professor Bebeto.

15. Organização e participação do Almoço de Início de Semestre com a presença do Diretor
Professor Bebeto.

16. Planejamento da Assembleia Geral Extraordinária – Deflagração ou não à greve na UFSC
em – Em Defesa da Educação Contra Cortes Orçamentários e do Projeto de Lei sobre o
Future-se.

17. Organização do Evento Café com Cuca em Joinville.

18. Organização da Palestra Qualidade de Vida e Alimentação Saudável, em 24/10/2019

19. Almoço de Confraternização de Fim de Ano – Apufsc Joinville.

20. Planejamento do Café em Homenagem ao dia da Mulher – Aberto à todas as Docentes em
Joinville, realizado em 10/03/2020 

21. Reunião e Palestra com o Diretor Professor Bebeto, sobre: Conjuntura Nacional -Situação
das universidades e desafios da categoria.

22. Entrega de máscaras e revistas. (Ações Apufsc Solidária).

23. Preparação da Assembleia Geral Extraordinária – Deflagração ou não de Paralisação na
UFSC no dia 18/03/2020, aderindo ao movimento Nacional em Defesa da Educação e dos
Serviços Públicos, evento adiado devido à pandemia.

24. Continuidade nas negociações, iniciadas em 2018, para a cessão de sala no Centro
Tecnológico de Joinville (CTJ) para a sede da APUFSC em Joinville.

25. Consulta à AGU referente à concessão de uso ou termo de permissão de uso em espaço
físico da UFSC, Campus Joinville, para Entidades de Classe para fins específicos, tais como:
Sindicatos e Associações. (Processo 23080.063850/2019-90).
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Reunião sobre planos de saúde e conjuntura nacional Conversa com prof. Bebeto sobre o Future-se

Confraternização - Dia do Professor 2018Mobilização "Aula é nas ruas em defesa
da universidade"
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ANEXOS
Galeria de fotos

Greve Nacional pela Educação, realizada no dia 15 de maio de 2019

Assembleia para deliberar sobre adesão ou não
à greve do dia 14 de junho de 2019

Assembleia de deliberação sobre o processo de filiação
nacional realizada no dia 22 de abril de 2019

Abertura da exposição de aquarelas de professores da UFSC "Cores e Transparência", 
realizada no mês de julho de 2019
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Participação e cobertura da Assembleia Geral Universitária, no dia 2 de setembro de 2019

Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 16 de setembro de 2019, que deliberou sobre a adesão ou não
à greve em função dos cortes orçamentários

Reunião do Conselho Universitário, em 3 de setembro de 2019, que discutiu o "Future-se" e rejeitou
o programa do governo federal.



APUFSC -SINDICAL

PÁGINA 27

"Feijoada no Sítio" em comemoração ao
dia do professor

Série de reuniões com parlamentares em Brasília para
tratar de pautas em defesa das universidades

Acompanhamento da Comissão de Educação
na Câmara dos Deputados

Transmissão "CIência no Enfrentamento à Pandemia",
uma das nove lives realizadas em 2020

Participação na Marcha pela Educação que reuniu cerca de 3 mil manifestantes no centro de Florianópolis
no dia 3 de outubro de 2019.


