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APRESENTAÇÃO
Este relatório, ainda que sucinto, traz as principais ações e atividades desenvolvidas no pe-

ríodo em que a chapa Avançar nas Lutas esteve à frente da direção da Apufsc-Sindical. Foi 
um período de imensas dificuldades, como as enfrentadas na pandemia da covid-19, quando 
mais de 680 mil vidas foram perdidas em todo nosso país, incluindo alguns estimados colegas 
professores e professoras.

Porém, é com satisfação que apresentamos esse documento, pois é também com um senti-
mento de dever cumprido, considerando que vários itens de nosso programa Apufsc - Avançar 
nas Lutas foram executados e as pequenas exceções, em sua maioria, dependeram de circuns-
tâncias conjunturais ou encontram-se em andamento. 

É preciso, inicialmente, demarcar que nossas práticas sindicais estiveram balizadas por aque-
les 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/as filiados/as e com o patrimônio do sindicato. Seguimos com 
um lema, desde a gestão anterior: mais do que fazer coisas, procuramos melhorar o modo de 
colocá-las em prática.

A gestão que ora finda, assim como a de 2018, foi marcada por políticas governamentais de 
intensos e contínuos cortes orçamentários das universidades federais e da ciência e tecnolo-
gia, da não reposição das perdas salariais, da tentativa da reforma administrativa (PEC-32) e 
outras tantas medidas visando o desmonte do serviço público e de desvalorização do servidor 
público. 

Foram medidas que exigiram da categoria e, principalmente, da direção do seu sindicato, 
uma presença política ativa. Não nos eximimos da luta, estivemos presentes no dia a dia da 
universidade, em seus cinco campi. Estamos certos de que correspondemos às expectativas, 
com responsabilidade e com a firmeza necessária. 

Nesse período, concluímos o processo de filiação nacional da Apufsc-Sindical. Depois de 
mais de 15 reuniões do Conselho de Representantes, vários debates, textos de opiniões e de três 
Assembleias Gerais, a categoria votou por filiar-se ao Proifes-Federação, mantendo assim a Apu-
fsc como sindicato autônomo. A categoria foi chamada a participar e sempre se envolveu.

Nossa Diretoria também não mediu esforços para cuidar dos problemas relacionados aos 
planos de saúde (Unimed-Apufsc e Unimed-UFSC), buscando diminuir o custo das mensalida-
des aos filiados, e nos estudos e tratativas para a oferta de um plano alternativo, baseado no 
sistema da autogestão, cujo resultado foi apresentado à Administração Universitária para as 
providências finais (que, infelizmente, até o presente momento, não prosperaram). 

Também não medimos esforços para aprimorar os setores de serviços aos filiados e filiadas, 
como mais de 200 convênios ativos, de um qualificado atendimento do escritório de advocacia, 
com a ampliação dos horários e especialidades jurídicas. Aprimoramos serviços administrati-
vos internos, a exemplo do setor de Tecnologia de Informação voltado aos filiados e filiadas, da 
aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, manutenção da função de Secretaria-Executiva 
do sindicato.

Durante a pandemia, no âmbito da Apufsc-Solidária, várias iniciativas foram desenvolvidas, 
algumas feitas diretamente pela Diretoria, como a doação de cestas básicas e material de hi-
giene, outras por meio de apoios envolvendo trabalhos de voluntários e/ou de nossos filiados e 
filiadas voltados à inclusão social (tais como de moradores de rua, indígenas, movimento negro, 
lutas ambientais, atividades culturais e lutas educacionais). 

Com a devida aprovação do CR, foram feitas doações de kits de higiene e limpeza, e de mais 
de 200 cestas básicas e 17 cargas de gás, que foram entregues ao Instituto Padre Vilson Groh 
(IVG) e outras entidades. 
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Também no âmbito da Apufsc-Solidária, apoiamos o projeto de extensão do departamento 
de Jornalismo da UFSC, denominado Rádio Comunitária Web, doando equipamentos e cedendo 
um estagiário às comunidades atendidas pelas instituições da Rede IVG. 

Obviamente, as ações que desenvolvemos não seriam possíveis sem o envolvimento intenso 
e permanente dos nossos filiados e filiadas. Por isso, muito obrigado às mais de 3 mil pessoas 
filiadas à Apufsc. 

Nosso trabalho também só foi possível graças ao Conselho de Representantes, em seus mais 
de 35 departamentos representados, aos membros do Conselho Fiscal e, especialmente, à efi-
ciente e constante colaboração de funcionários do sindicato. 

Somos gratos por ter a honra de dirigir a Apufsc-Sindical pelo período de 2020 a 2022 com 
um legado que, sem dúvida, será continuado e melhorado, no que precisar, pela Diretoria ora 
eleita, pois a Apufsc está mais forte para as lutas vindouras.
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A DIRETORIA
Mandato: 17/10/2020 - 26/10/2022

PRESIDENTE
Carlos Alberto Marques

VICE-PRESIDENTE
Camilo Buss de Araújo

DIRETORA FINANCEIRA
Gabriela Kaiana Ferreira

DIR. FINANCEIRA ADJUNTA
Tatiane de Andrade Maranhão

DIRETOR DE DIVULGAÇÃO 
E IMPRENSA
Romeu Augusto Bezerra

DIR. DE PROMOÇÕES SOCIAIS, 
CULTURAIS E CIENTÍFICAS
Roberto Ferreira de Melo

DIRETOR DE ASSUNTOS 
DE APOSENTADORIA
José Guadalupe Fletes

SECRETÁRIO-GERAL
Douglas Kovaleski

PRIMEIRO SECRETÁRIO
Valdir Alvim da Silva

Grupo especial para atividades sindicais nos campi
(não estatuário)

CAMPUS ARARANGUÁ
Bernardo Walmott Borges

CAMPUS CURITIBANOS
Giuliano Moraes Figueiró

CAMPUS BLUMENAU
Graziela Richetti

CAMPUS JOINVILLE
Rafael Gallina Delatorre

Até 20/06/2022 -

Até 06/10/2022 -
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NOSSO PROGRAMA
Princípios

• Respeito à pluralidade ideológica em todas as instâncias e atividades sindicais;
• Promoção de debates de ideias e processos de decisão balizados por princípios democrá-

ticos;
• Respeito às vozes e demandas dos professores das universidades que representamos;
• Atuação autônoma e respeitosa em relação aos dirigentes institucionais;
• Atuação colaborativa com as entidades de representação da comunidade universitária. 

Propostas e ações

1. Ampliar as frentes de luta em defesa da democracia, da educação e do serviço público, em 
particular no enfrentamento à proposta da Reforma Administrativa;

2. Atuar em defesa e respeito à autonomia política, administrativa e financeira das universi-
dades, em articulação com as entidades universitárias locais e nacionais;

3. Finalizar processo de deliberação sobre filiação nacional;
4. Aprimorar o sistema de comunicação e imprensa sindical, em particular sobre princípios 

éticos e de responsabilidades no exercício da liberdade de expressão;
5. Fortalecer o CR, buscando ampliar o número de departamentos representados;
6. Discutir com a categoria e deliberar sobre a aquisição de uma sede social;
7. Continuar a participação como membro do Observatório do Conhecimento;
8. Oferecer um plano de saúde mais estável, preferencialmente via autogestão;
9. Somar esforços contra a precarização dos campi, especialmente os do interior, e seus efei-

tos ao pleno exercício do trabalho docente;
10.  Atuar nas questões envolvendo: os direitos das minorias e contra todas as formas de dis-

criminação. Continuar as ações do Apufsc-Solidária;
11.  Aprimorar o Estatuto para a incorporação do Grupo Especial para Atividades Sindicais nos 

Campi do Interior;
12.  Promover e apoiar processos de formação, em diferentes temas, de interesse dos filiados.
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RELATÓRIO GERAL
Esse Relatório Geral contém informações consideradas mais 
importantes por cada Diretoria, as quais marcam as principais 
realizações políticas e administrativas desse período de 2020 a 2022. 

PRESIDÊNCIA
As ações principais mais atinentes à Presidência estiveram relacionadas à representação po-

lítica e às reuniões de diretoria (27), do Conselho de Representantes (13), de Assembleias Gerais 
Ordinárias (2) e Extraordinárias (3). Outras atividades dizem respeito ao: Observatório do Conhe-
cimento (ObC); Reunião do Conselho Deliberativo do Proifes e de uma Reunião de sua Diretoria. 

A Presidência atuou, ainda, junto à comunidade universitária e fora da UFSC nas discussões 
e mobilizações contra os cortes de verbas das universidades; no Comitê Covid-19 da UFSC; no 
programa Apufsc-Solidária; no Fórum Nacional em Defesa do Serviço Público; nas eleições para a 
Reitoria e na organização e coordenação do Ato de Releitura da Carta pela Democracia, dia 11 de 
setembro, na Reitoria da UFSC.

Em relação aos itens do Programa, destaca-se:

1. Direitos e lutas da categoria, incluindo o financiamento das universidades – Ampliar 
as frentes de luta em defesa da democracia, da educação e do serviço público, em particular no 
enfrentamento à proposta da reforma administrativa. 

Várias ações nesse âmbito foram realizadas, especialmente contra a Reforma Administrativa; a co-
brança da URP de vários filiados; de campanhas pela reposição das perdas salariais, e pela melhoria 
das condições de trabalho. No tocante às verbas, atuamos em todas as frentes contra os cortes nas 
universidades e na área de C&T, visando garantir o pleno funcionamento das universidades públicas 
e do sistema de pesquisa e pós-graduação. Nesse sentido, estivemos à frente das grandes mobiliza-
ções de 2020/2021 contra os cortes, 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.

2. UFSC – Atuar em defesa e respeito à autonomia política, administrativa e financeira das 
universidades, em articulação com as entidades universitárias locais e nacionais. Somar esforços 
contra a precarização dos campi, especialmente os do interior, e seus efeitos ao pleno exercício 
do trabalho docente.

Em todas as situações em que nossa universidade foi atacada, particularmente pela imprensa e pelo 
MEC, a Apufsc se manifestou tempestiva e enfaticamente - de modo particular quando os/as professo-
res/as receberam críticas injustas. A Diretoria da Apufsc também atuou de forma muito ativa em favor 
da autonomia universitária, especialmente junto ao Congresso Nacional; defendeu a ciência e os do-
centes dos ataques da mídia e de outros agentes públicos ou privados. Constituímos um Dossiê sobre 
as Condições de Trabalho Docente, ouvindo a categoria, que foi entregue à nova Reitoria. Atuamos de 
forma propositiva, responsável e decisiva para garantir um processo isento, transparente, democráti-
co e participativo nas eleições para a Reitoria da UFSC, inclusive para a nomeação dos eleitos. 
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3. Representação nacional – Finalizar processo de deliberação sobre filiação nacional.
 
Conduzimos várias atividades e discussões sobre a filiação nacional da Apufsc, com a realização 

de debates, publicações de textos de opiniões, além de mais de 15 Conselhos de Representantes (13 
na Gestão 2020-2022), a realização de três AGEs (duas na gestão 2020-2022), seguidas de votação 
eletrônica, em que a categoria foi chamada a participar e sempre se envolveu. Esse processo foi con-
cluído com a categoria decidindo filiar-se ao Proifes-Federação, mantendo, assim, a Apufsc como um 
sindicato autônomo.

Gestionamos a recuperação do Centro de Convivência, com investimentos da Apufsc, para torná-lo 
um Centro de Integração da Comunidade Universitária, processo que se encontra aguardando parecer 
por parte da gestão da UFSC.

4. Organização e realização do “Ato em defesa da democracia”, com a leitura da Carta às Brasi-
leiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito, feita na Faculdade de Direito 
da USP, que reuniu, no auditório e no hall da Reitoria da UFSC, cerca de 500 pessoas, na manhã 
de 11 de agosto de 2022.

VICE-PRESIDÊNCIA
Durante o biênio 2020-2022, a Vice-Presidência atuou com objetivo de ampliar os canais de di-

álogo da Apufsc-Sindical com outras entidades dentro e fora da UFSC. A iniciativa coaduna-se com 
os princípios e propostas apresentados durante a campanha. O diálogo permanente pautou-se 
pela construção de ações colaborativas com as entidades de representação da comunidade uni-
versitária, no entanto, deixando claro os limites de atuação de acordo com o que foi definido pela 
Diretoria e pelos próprios professores filiados, em assembleias e Conselho de Representantes. 
Sobre essa atuação, cabe destacar as seguintes ações:

1. Participação na Comissão Eleitoral das Entidades Representativas da Universidade Fede-
ral de Santa Catarina (Comeleufsc) designada para promover a consulta informal para a eleição 
para a Reitoria. A Comissão foi formada pelas quatro entidades representativas da comunidade 
universitária: Apufsc, Sintufsc, DCE e APG. A Apufsc teve papel fundamental no sucesso da Come-
leufsc ao estabelecer postura firme em pontos polêmicos relacionados ao calendário eleitoral. 
O principal deles foi a de garantir que o resultado da consulta informal acontecesse antes das 
inscrições para a eleição formal do Conselho Universitário. Após o fim do processo eleitoral e das 
polêmicas na eleição do Conselho Universitário, percebe-se que o posicionamento da Apufsc-Sin-
dical, divergindo das outras três entidades, foi fundamental para garantir a posse dos candidatos 
eleitos pela comunidade universitária.

2. A vice-presidência também atuou na Comissão de Aquisição da Sede Social, na qual foram 
feitas reuniões com professores integrantes da comissão e membros da Diretoria. O objetivo era 
de ouvir a categoria e construir propostas para que os filiados decidissem se querem ou não a 
aquisição de uma sede. Foram feitas pesquisas de opinião com filiados e algumas propostas fo-
ram apresentadas ao Conselho de Representantes. Ao final da gestão, a categoria ficou a par de 
opções e poderá futuramente decidir se deseja ou não investir recursos do sindicato nesse tipo 
de proposta.

3.  A vice-presidência também participou de reuniões e ajudou a organizar manifestações 
do Fórum Catarinense em Defesa dos Serviços Públicos. O Fórum congrega entidades repre-
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SECRETARIA-GERAL
O responsável pela Secretaria-Geral atuou, no período que esteve na Diretoria (22/06/2022), 

de forma coordenada com a administradora-geral para dar suporte logístico às ações da Presi-
dência e das Diretorias. Após este período, o presidente assumiu as funções da Secretaria-Geral, 
igualmente atuando diretamente com a Administração-Geral. O responsável pela Primeira Secre-
taria atuou na Diretoria até 6 de outubro de 2022, depois se desligou oficialmente. 

As principais ações desenvolvidas incluem:

1. Investimento em equipamentos de TI, software e treinamento de pessoal para realização de 
trabalho remoto durante a pandemia.

2. A adequação da Apufsc à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), com investimento em equi-
pamentos de TI e o ajuste dos procedimentos internos para o tratamento apropriado dos dados 
coletados pelo sindicato. Foram criadas políticas e procedimentos internos que refletem a cultura 
de integridade e as práticas de transparência e boa-fé da Apufsc, com base nos princípios que 
norteiam o tratamento de dados, bem como as especificações de como acontece o manuseio dos 
mesmos. No site da Apufsc há uma página específica sobre a política de privacidade do sindicato, 
onde se pode verificar a política de privacidade, a integridade e as práticas de transparência, o 
respeito ao Marco Civil da Internet (Lei Federal n. 12.965/2014) e à LGPD (Lei 13.709/2018): https://
www.apufsc.org.br/politica-de-privacidade/

3. Recepção e encaminhamento para análise da Direção Financeira de solicitações de apoio 
para comunidades vulneráveis, estudantes e outras instituições que procuraram a Apufsc em 
busca de apoio financeiro para suas ações, incluindo ações emergenciais durante a pandemia 
de covid-19.

sentativas de diversas categorias que fazem parte do serviço público oferecidos pelos poderes 
executivo, legislativo e judiciário. Entre as principais pautas esteve a luta contra a PEC-32, ou 
Reforma Administrativa. Foi feita campanha de mobilização durante a pandemia via redes so-
ciais e com ações nas ruas, como colocação de outdoors e faixas nas maiores cidades do estado 
de Santa Catarina.

4. Construção de mobilização junto com as entidades estudantis sobre temas sensíveis que 
afligiam a comunidade universitária durante a pandemia. Foram feitas ações com o tema “vacina 
no braço, comida no prato”, dialogando com a comunidade universitária de modo a cobrar maior 
comprometimento dos gestores públicos com relação às condições de vida, especialmente da 
população economicamente mais vulnerável. 

5. Participação no Fórum Estadual Popular de Educação de modo a estabelecer um canal de 
diálogo com outras entidades representativas de trabalhadores ligados à educação no estado de 
Santa Catarina.

6. A Vice-Presidência também esteve presente nas atividades ligadas à categoria de professores 
propostas pela diretoria da Apufsc-Sindical, como as assembleias ordinárias e extraordinárias e as 
reuniões do Conselho de Representantes. Nessas oportunidades, a Vice-Presidência secretariou, 
junto com a secretária-executiva do sindicato, a presidência na mesa da reunião ou assembleia.
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DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E IMPRENSA
1. Participação na Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público.

2. Ações junto ao Observatório do Conhecimento:
• Pesquisa sobre “A Liberdade Acadêmica está em risco no Brasil” (ObC, SBPC e Laut);
• Lançamento do “Orçamento do Conhecimento”;
• Lançamento do vídeo: “Ciência, luta de mulher”;
• Campanha “Eu voto na Ciência”;
• Participação em audiências públicas na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados’;
• Campanha 10 anos da Lei de Cotas.

3. Curadoria e produção diária de conteúdo para o site. Ao todo, foram publicados 4.102 ma-
térias no site durante a gestão 2020-2022. Nesse período, o site teve, ao todo, 435 mil acessos.

4. Envio diário do Informativo Apufsc por WhatsApp com as notícias que são de interesse dos 
docentes para 268 pessoas que solicitaram o recebimento. 

5. Envio semanal da newsletter da Apufsc com as notícias que foram destaque na semana 
para 2.948 filiados. 

6. A presença nas redes sociais foi mantida durante a gestão, com campanhas comunica-
cionais e publicações de notícias que foram destaque no site do sindicato. Com isso, o perfil no 
Facebook seguiu crescendo, passando de 2.468 seguidores em outubro de 2020 para 2.799 se-
guidores em outubro de 2022. No Instagram, o número de seguidores subiu de 783 para 1.667. 

7. TV Apufsc: produção de vídeos para o canal da Apufsc no YouTube e envio de conteúdos 
para serem veiculados na TV Floripa. No YouTube do sindicato foram publicados 54 vídeos e 
transmitidas 10 lives. O número de inscritos no canal subiu de 375 em outubro de 2020 para 971 
em outubro de 2022. 

8. Produção de 15 campanhas comunicacionais:
• #aUFSCnãopara: campanha que divulgou iniciativas da UFSC que atuaram em prol da so-

ciedade durante a pandemia. Foram feitos cards para as redes sociais, vídeo para o YouTu-
be, matérias para o site e página especial no site. 

4. Organização e realização de Assembleias Gerais, de reuniões da Diretoria e do Conselho de 
Representantes.

5. Organização e realização de eleições para Conselho de Representantes, para o Conselho 
Fiscal e para a Diretoria.

6. Administração do quadro de funcionários do sindicato. Convocação e realização de reuniões 
com funcionários da sede e dos outros campi sobre assuntos de seus interesses, incluindo a ne-
gociação do acordo coletivo para o biênio 2022/2023.

7. Empréstimo da sala 901 da Sede Max & Flora para realização de workshops, reuniões de 
docentes filiados, defesas de teses e dissertações.
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• Dia Internacional das Mulheres 2021: vídeos para publicação no canal do sindicato no 
Youtube com depoimentos de professoras. 

• A vacina que combate a fome é a solidariedade: campanha da Apufsc-Solidária para 
arrecadar alimentos. Foram produzidos cards para as redes sociais, matérias para o site, 
vídeos e live para o YouTube. 

• A vacina que combate o frio é a solidariedade: campanha do agasalho da Apufsc-Solidá-
ria, com divulgação no site e cards para as redes sociais. 

• PEC-32 não! Contra a Reforma Administrativa: cards para as redes sociais, tanto produzidos 
internamente quanto produzidos por agência contratada; motions para as redes sociais; 
vídeos e live para o YouTube; matérias para o site; página especial no site com os materiais 
das redes sociais; página especial no site com ferramenta de disparo de e-mail para pres-
sionar os parlamentares. 

• Dia dos Professores 2021: card para parabenizar os professores e vídeo com depoimentos.
• Eu, professor: cards para redes sociais contando histórias de professores para valorizar o 

trabalho docente. 
• #TodosPelasVacinas: em 2021, foi lançada a campanha com cards para as redes sociais; 

vídeos e lives para o YouTube; página especial no site e matérias. Em 2022 a campanha foi 
retomada com cards para as redes sociais incentivando a segunda dose e a dose de reforço. 

• Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência 2022: card para as redes sociais; 
vídeo com depoimentos de pesquisadoras filiadas à Apufsc; e matéria no site sobre iniciati-
vas da UFSC que incentivam a inserção de meninas e mulheres na ciência.

• Salve a Universidade de São José (USJ): matérias no site, arte para outdoor, cards para as 
redes sociais e apoio para a criação de abaixo-assinado online. 

• Reajuste salarial: cards para as redes sociais, página especial no site e banners distribuí-
dos pela UFSC. 

• PEC-206 não! Contra a cobrança de mensalidades nas universidades públicas: card para as 
redes sociais e página especial no site com ferramenta de disparo de e-mail para pressionar 
parlamentares. 

• Servidores na LOA 2023: campanha de posts para as redes sociais. 
• Dia dos Professores 2022: card para parabenizar os professores; matéria para o site e ví-

deo com depoimento de Leda Scheibe; cards para redes sociais e matéria para o site sobre 
o cenário docente da UFSC; e matéria para o site com depoimentos de novos docentes. 

• Filiação à Apufsc-Sindical: deliberada pelo Conselho de Representantes, a campanha con-
sistiu num flyer com as principais informações para filiação ao sindicato. 

9. Produção e transmissão 10 lives no YouTube:
• Leitura da Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito;
• Três debates com as chapas candidatas à Reitoria da UFSC;
• Quatro debates sobre filiação nacional da Apufsc;
• Live especial de Dia dos Professores “Minha experiência com Paulo Freire”, em 2021;
• Reunião aberta da Diretoria sobre condições de trabalho necessárias para o retorno ao 

presencial.
    
10. Produção de materiais informativos para o debate sobre filiação nacional da Apufsc:
• Em 2022, foram realizadas duas assembleias para deliberar sobre a filiação nacional da 

Apufsc: uma para votar disolução do sindicato para sua incorporação ao Andes-SN, e outra 
para votar a filiação ao Proifes-Federação. Na votação sobre o Andes-SN, de 2.765 filiados 
aptos a votar, 752 votaram, não atendendo o quórum mínimo para dissolução da Apufsc 
de dois terços dos aptos a votar. Destes, 571 foram contrários à vinculação ao Andes e 171 
foram favoráveis. Na votação pela filiação ao Proifes-Federação, dos 2.766 docentes aptos 
a votar, 825 depositaram seu voto, sendo 548 destes favoráveis a filiação e 266 contrários. 
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A Apufsc-Sindical, portanto, se filiou ao Proifes-Federação. 
• Página especial no site, com banner lateral na página inicial, contendo todas as informações 

sobre a filiação nacional;
• Cinco Boletins Especiais;
• Seis vídeos temáticos;
• Quatro debates on-line sobre os temas: 1) Atuação Sindical e Formas de Lutas; 2) Estru-

tura e Organização Sindical; 3) Implicações dos modelos sindicais com a organização da 
APUFSC e 4) Aspectos jurídicos da Filiação Nacional;

• Todo o material pode ser localizado no site em https://www.apufsc.org.br/filiacao-nacional/.

11. Ações para a Apufsc-Solidária:
• Campanha “A vacina que combate a fome é a solidariedade”;
• Campanha “A vacina que combate o frio é a solidariedade”;
• Cooperação com o Instituto Padre Vilson Groh (IVG) para implantação de uma rádio comu-

nitária;
• Doações em Blumenau, Florianópolis, Joinville e Curitibanos.

12. Organização e/ou cobertura jornalística de eventos:
• Palestra com Waldermar Sguissard sobre “Desmonte do sistema de produção científica e 

formação de pesquisadores no Brasil”;
• Cobertura de manifestações;
• Cobertura de reuniões do Conselho Universitário (CUn) da UFSC;
• Organização e cobertura do ato de leitura da Carta pela Democracia, realizado no dia 11 de 

agosto no auditório da Reitoria da UFSC e transmitido online pelo canal da Apufsc no You-
tube, com mais de 1,4 mil visualizações.

13. Atuação nas eleições para a Reitoria da UFSC:
• Criação do site da Comeleufsc;
• Divulgação de todas as etapas do processo eleitoral;
• Realização de três debates no canal do YouTube da Apufsc, que somaram 8.151 visualiza-

ções, e um debate no canal do YouTube da Comeleufsc, que teve 857 visualizações.

14. Coleta e organização de informações para elaboração do dossiê sobre as condições de tra-
balho docente e funcionamento geral da UFSC. O material foi diagramado, impresso e entregue 
à Reitoria da universidade. 

15. Revisão, diagramação e impressão do o estudo “Evolução dos salários dos professores, per-
das, necessidade de reposições”, elaborado pelos professores filiados Nelson Casarotto e Nestor 
Roqueiro, com assessoria do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômi-
cos (Dieese).

DIRETORIA DE ASSUNTOS DE APOSENTADORIA
1. Articulação, com os representantes dos aposentados (professores Raul Valentim da Silva e 

José Antônio Ribas Ribeiro) e colaboração do professor Luiz Souza de Gonzaga Fonseca, da estru-
turação do Instituto Sênior como forma de integração entre inativos e ativos;  

2. Elaboração de um primeiro esboço da Cooperativa de Crédito com base no modelo do exis-
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DIR. DE PROMOÇÕES SOCIAIS, CULTURAIS E CIENTÍFICAS
1. Distribuição de cestas básicas, gás, brinquedos e roupas arrecadados por meio da campa-

nha da Apufsc-Solidária “A vacina que combate a fome é a solidariedade”. A campanha foi em 
parceria com as instituições Ação Social Arquidiocesana (ASA), Feijo Vegan, Instituto Padre Vilson 
Groh (IVG), Cáritas Brasileira e Rede com a Rua;

2. Coordenação da live da campanha da Apufsc-Solidária;

3. Coordenação da live sobre o centenário de Paulo Freire;

4. Auxílio na comercialização do Pão da Quebrada, produzido pela Padaria Comunitária Dona 
Zezé, na UFSC;

5. Realização do Boteco da Apufsc, confraternização mensal que voltou a acontecer com a re-
tomada das atividades presenciais na UFSC. 

tente na Adufrgs-Sindical, sob coordenação de Suzi Cavalli;

3. Participação nos encontros da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público;

4. Representantação da Apufsc na Comeleufsc durante o processo de consulta pública para 
Reitoria da UFSC;

5.  Representação da Apufsc-Sindical na Comissão de discussão do reajuste do Plano de 
Saúde Unimed-Apufsc;

6. Representação da Apufsc-Sindical na Comissão de discussão do reajuste do Plano e Saúde 
Unimed-UFSC.

DIRETORIA FINANCEIRA
1. Gerenciamento da arrecadação das mensalidades, no valor de R$ 280.815,36 em set/2022, 

com 2.972 filiados, sendo a pequena diminuição nos valores associada aos impactos da pande-
mia de covid-19;

2. A Apufsc Solidária foi ativada no contexto da pandemia, com R$ 16.738,99 de gastos asso-
ciados a auxílios a projetos sociais que atenderam pessoas em situação de vulnerabilidade que 
foram diretamente afetadas pela pandemia;

3. Considerando a elevada demanda de pedidos, foi lançada uma campanha de arrecadação 
de alimentos, roupas e valores (em conta bancária exclusiva para esta finalidade) com o objetivo 
de tentar mitigar parte dos problemas sociais inerentes ao período de pandemia que chegavam 
como demanda à Apufsc, muitas vezes partindo da comunidade externa. O valor arrecadado, 
R$10.110,00, foi convertido em cestas básicas e vales-gás distribuídos em comunidades da Gran-
de Florianópolis, Curitibanos, Araranguá, Joinville e Blumenau;
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4. Participação e gerenciamento de diminuição das despesas, controlando rigorosamente gas-
tos com auxílios financeiros e outros, tendo em vista o previsto em estatuto;

5. Observa-se diminuição de gastos, em relação a despesas no supermercado, água mineral e 
correios em função da redução da jornada presencial associada ao período da pandemia;

6. Realização de restituição aos filiados referente ao Recurso Extraordinário n. 595838/SP de in-
constitucionalidade da contribuição previdenciária incidente sobre o valor dos serviços prestados 
por cooperativa, do montante de R$ 2.639.317,62, atualizado em janeiro de 2022;

7. Preparação e realização de duas Auditorias Externas referentes aos anos de 2020 (janeiro a 
dezembro/2022) e de 2022 (janeiro a agosto/2022);

8. Investimentos em assessoria e consultoria sobre Lei Geral de Proteção de Dados, compu-
tadores e servidor a fim de adequar o tratamento de dados pessoais e de proteger os direitos 
fundamentais de liberdade e de privacidade dos filiados da Apufsc;

9. Gerenciamento das locações das salas 801 e 808 do Edifício Max & Flora, localizado no bairro 
Trindade, em Florianópolis, no período da pandemia com redução de valores e encerramento de 
contratos. Mudança da sede Blumenau para uma sala de menor aluguel com o objetivo de redu-
ção de custos;

10. Realização de consulta aos filiados referente à aquisição de sede social, buscou-se opções 
que atendessem aos anseios dos filiados, e estes dados foram apresentados ao conselho de re-
presentantes que encaminhou para prosseguimento das discussões;

11. Encaminhamentos nos conselho de representantes do resultado da discussão sobre refor-
ma/revitalização do espaço Centro de Convivência. A discussão foi realizada entre Apufsc, DCE, 
APG e Reitoria ao longo de um ano e meio de gestão desta diretoria, sendo que a proposta está 
sob análise jurídica da UFSC.

Sugestões para próxima gestão: 

• Exercício Social x Exercício Financeiro: Revisar o estatuto de forma a compatibilizar os exer-
cícios, de forma que a posse da Diretoria e se inicie junto ao período contábil, isto é, em 2 
de janeiro de cada ano;

• 
• Encaminhamento do tema de aquisição de sede social, embasado em análise financeira 

sobre capacidade de investimento e de manutenção;
• 
• Campanha de arrecadação solidária “permanente”, tendo em vista que as demandas por 

auxílios para alimentação (cestas básicas e vales-gás) da comunidade interna e externa à 
Apufsc são frequentes.

GRUPO DE TRABALHO DIVERSIDADES
Os pontos destacados são: 

1. Campanhas de divulgação do “Dia Internacional das Mulheres” e “Das mulheres e Meninas 
na Ciência”;
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GRUPO ESPECIAL PARA ATIVIDADES SINDICAIS NOS CAMPI

CAMPUS ARARANGUÁ
1. Durante todo período, foram fortalecidas articulações com os sindicatos, partidos políticos e 

entidades civis organizadas. Entre os sindicatos, estão: Sinasefe (Seção IFSC - Campus Araranguá), 
Sindireceita/SC, SINPRF/SC, Sindicato dos Bancários de Araranguá e Região, Sintespe/SC, Sindjus/
SC, Sindma e Siserp;

2. Participação do movimento contra a PEC-32 e contra a omissão do governo federal no com-
bate à pandemia (slogans: “Contra a Reforma Administrativa” e “Vacina já: retomada econômica e 
proteção à vida”) em fevereiro de 2021;

3. Organização da apresentação do GT Reforma Administrativa, apresentada pelos professo-
res Carlos Alberto Marques e Luana Renostro Heinnen, para os filiados da Apufsc de Araranguá 
em maio de 2021;

4. Participação na manifestação contra a PEC-32 nas residências dos deputados federais da 
região Sul de SC em Criciúma em agosto de 2021;

5. Participação na sessão de moção contra a PEC-32 na Câmara Municipal de Araranguá em 
setembro de 2021;

6. Comunicação constante com os representantes dos departamentos do Centro de Ciências, 
Tecnologias e Saúde (CTS/Araranguá) no Conselho de Representantes (CR) e participação nas 
reuniões do Conselho de Representantes;

7. Participação na composição da Comissão de Filiação Nacional designada pelo CR;

8. Solicitação dos seguintes apoios financeiros do programa Apufsc-Solidária:
• Solicitação de cestas básicas e cobertores para nove discentes internacionais da Enge-

nharia de Energia (ENE) do convênio PEC-G/MEC/MRE vindos da Unilab/CE, em junho 
de 2021;

• Solicitação de duas cestas básicas para um grupo de cinco estudantes indígenas do curso 
de Medicina do CTS sem bolsa de auxílio estudantil e sem o Restaurante Universitário 
(RU), que tiveram 10 dias de aulas práticas presenciais durante o recesso escolar de ou-
tubro de 2021;

• Solicitação de apoio para o evento reencontros e encontros de docentes e TAEs do Campus 
Araranguá em abril de 2022;

• Solicitação de apoio contra a frente fria a estudantes indígenas e quilombolas, alguns des-

2. Participação das professoras Gabriela K. Ferreira e Tatiane de A. Maranhão na Comissão 
Permanente de Equidade da UFSC;

3. Participação da professora Tatiane de A. Maranhão na comissão para Resolução sobre assé-
dio moral na UFSC.
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CAMPUS BLUMENAU
1. Reuniões com as auxiliares-administrativas para organização e divulgação de eventos e ou-

tros assuntos pertinentes à sede e sob demanda;

2. Reunião virtual da Apufsc-Sindical com os professores do campus Blumenau para discussão 
sobre os impactos da Reforma Administrativa no plano de carreira. A reunião contou com a par-
ticipação da professora Luana Renostro Heinen (7 de julho de 2021);

3. Apoio aos estudantes para aquisição de cobertores e edredons;

4. Apufsc-Solidária: a campanha “A vacina que combate a fome é a solidariedade” entre-
gou doação de roupas, calçados e alimentos à Casa de Acolhida São Felipe Néri (1 de julho 
de 2021);

5. Encontro da Diretoria da Apufsc-Sindical com docentes e direção do campus Blumenau (24 
de novembro de 2021);

6. Participação nas reuniões do Conselho de Representantes da Apufsc-Sindical;

7. Participação da Assembleia Geral Extraordinária da Apufsc para discussão sobre a filiação 
nacional;

8. Mudança da sede da Apufsc-Sindical para uma sala comercial ao lado do bloco C do campus 
da UFSC em Blumenau (março de 2022);

9. Atendimento jurídico: Advogado esteve em Blumenau em 2022;

10. Encontro da Diretoria da Apufsc-Sindical com docentes do campus da UFSC em Blume-
nau (26 de agosto de 2022);

11. Convênios: atualmente são 34 estabelecimentos oferecendo descontos aos professores, 
entre academias, cafés, escolas de idiomas, farmácias, dentistas, transporte até o aeroporto de 
Navegantes e comércio em geral.

tes vindos dos estados do Norte e Nordeste do Brasil, e estudantes internacionais, vindos 
de Guiné Bissau, Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe em maio de 2022;

9. Ampliação de convênios da Apufsc-Sindical em Araranguá;

10. Participação na reunião do Conselho Deliberativo do Proifes-Federação como representan-
te da Apufsc (agosto de 2022);

11. Articulação entre as entidades representativas das categorias do Centro de Ciências, Tec-
nologias e Saúde  (CTS) – Apusfc-Sindical, Sintufsc, Centros Acadêmicos (Caene, Caeco, Calfisio, 
Calmed, Caltic), DCE e APG – para somar em ações futuras. Em outubro de 2022, foi organizada 
a transmissão da Reunião Aberta do CUn, com projeção no hall do CTS, para a comunidade 
universitária de Araranguá.
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1. Encontro da Diretoria com professores para discutir a situação nacional, filiação nacional e 
assuntos gerais; 

2. Atuação na regularização da documentação da sede própria junto à construtora, prefeitura 
e cartório de registro; 

3. Estímulo para novos associados; 

4. Encaminhamento das demandas dos professores para a Diretoria para providências (FG, 
falta de estrutura e outros);

5. Inauguração oficial da sede da Apufsc em Curitibanos, com participação de filiados e famílias;
 
6. Levantamento de projetos para terminar a obra com a construção de uma churrasqueira e 

fechamento da varanda (não tivemos sucesso devido ao fluxo de caixa);

7. Compra de alguns eletrodomésticos para completar a infraestrutura mínima da sede;

8. Divulgação da utilização da sede pelos associados;

9. Planejamento do Boteco da Apufsc em Curitibanos para final de outubro ou início de novem-
bro e tentativa de tornar regular este momento de confraternização;

10. Reunião entre advogado da Apufsc e alguns professores por demanda;

11. Colocação das faixas e banners sobre a campanha salarial e o descaso do governos com os 
professores;

12. Reforço nos departamentos para termos representantes no CR.

CAMPUS JOINVILLE
Aprimorar o Estatuto para incorporação do Grupo Especial para Atividades Sindicais nos Cam-

pi do Interior: atuação focada em ser um braço de toda Diretoria para as ações no campus de 
Joinville, no sentido de entender a melhor forma de incorporar o Grupo Especial no Estatuto da 
Apufsc. As atividades desempenhadas foram:

1. Campanha Apufsc-Solidária 2021 em Joinville. Campanha de doação de alimentos e itens 
de higiene por filiados e não filiados à Apufsc para moradores de Joinville em vulnerabilidade 
social devido à pandemia, em ação conjunta com a Diretoria de Promoções Sociais, Culturais 
e Científicas. Esta ação conduziu à inscrição da Apufsc como membro do Comitê Popular So-
lidário de Joinville contra o Coronavírus, em conjunto com diversas entidades e sindicatos da 
região. A campanha em Joinville resultou na doação de 20 cestas básicas e roupas ao comitê, 
que distribuiu às diversas entidades de auxílio associadas, como a Associação de Moradores 
do bairro Itinga (Amorabi);

CAMPUS CURITIBANOS
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2. Andamento do processo de aluguel de espaço nas dependências do campus Joinville da UFSC 
para atuação da Apufsc. Atualmente, contamos com parecer favorável da Procuradoria-Geral (Pro-
cesso 23080.037192/2020-14) para o aluguel para a Apufsc de espaço interno. Estágio atual: deter-
minação pela Direção do CTJ/UFSC do espaço/sala mais adequado;

3. No sentido de divulgação da Apufsc-Sindical e aumentar o interesse de filiação de no-
vos docentes, procurou-se fazer divulgação intensa de matérias e discussões do sindicato 
junto a filiados e não-filiados, para ampliar a interação da Apufsc com o corpo docente do 
campus Joinville. Destacamos as matérias relacionadas à Reforma Administrativa, orçamen-
to de educação, campanhas da Apufsc-Solidária, campanhas de pressão em parlamentares, 
debates sobre o processo de filiação nacional, discussões a respeito da migração de regime 
de aposentadoria;

4. Promover as ações de aquisição de sede social, incentivando a participação dos filiados de 
Joinville para incorporar as demandas específicas;

5. Ampliar as frentes de luta em defesa da democracia, da educação e do serviço público, 
em particular no enfrentamento à proposta da Reforma Administrativa. Reunião virtual com o 
deputado federal Darci de Matos, de Joinville, relator da Reforma Administrativa, para discutir e 
apresentar os prejuízos desta proposta para os servidores docentes de universidades e institutos 
federais, em 29 de março de 2021. Participantes: Carlos Alberto Marques (presidente da Apufsc), 
Luana Renostro Heinnen (GT Reforma Administrativa Apufsc), Amarilis Laurenti (servidora técni-
ca-administrativa da UFSC Joinville), Naiana Oscar (Jornalismo Apufsc), Rafael Gallina Delatorre 
(Grupo Especial de Atividades nos Campi Apufsc);

6. Reunião virtual do GT Reforma Administrativa da Apufsc com docentes filiados e não-filiados 
e TAEs do Centro Tecnológico de Joinville para apresentação dos trabalhos do GT e discussão so-
bre as consequências da Reforma Administrativa. Participantes: Carlos Alberto Marques, Luana 
Renostro Heinnen, Carmen e Rafael;

7. Estabelecimento e fortalecimento de relações com outras entidades de classe para o enfren-
tamento de temas como Reforma Administrativa, cortes no orçamento para educação e ciência, 
política de desmonte da educação feita pelo Governo Federal. Foram realizadas ações conjuntas 
com Sinasefe Litoral, Sindireceita, como movimentos de rua em Joinville, desde panfletagem a 
manifestações e passeatas. Destacam-se as participações em evento no IFC-Araquari, e a recep-
ção de grupo de docentes e estudantes do IFC-Araquari nas dependências da UFSC, para evento 
organizado pela Apufsc/Dalem;

8. Intermediação entre o Sindicato de Metalúrgicos de Joinville e o Campus de Joinville no sen-
tido de preparar um workshop sobre motores híbridos e futuro para os trabalhadores metalúrgi-
cos, a ser realizado em 2022;

9. Auxílio na montagem de kits com alimentos doados pelo Movimento dos Trabalhadores Ru-
rais Sem Terra (MST) para moradores de Joinville em situação de vulnerabilidade social causada 
pela pandemia de covid-19;

10. Participação no grupo de organização de ato em favor da educação e contra os cortes de 
recursos, realizado em Joinville no dia 18 de outubro de 2022;

11. Somar esforços contra a precarização dos campi, especialmente os do interior, e seus efei-
tos ao pleno exercício do trabalho docente. Levantamento de demandas dos docentes sobre 
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problemas de infraestrutura, em conjunto com a chefia do Departamento de Engenharias da 
Mobilidade, que compuseram o documento entregue à Reitoria da UFSC, gestão 2022-2026;

12. Finalizar o processo de filiação nacional: promover os debates e divulgar o material produ-
zido pela Apufsc entre os filiados, incentivando a votação, que resultou em uma boa participação 
dos filiados do Joinville nos processos.

Outras atividades relevantes:

1. Participação na organização e realização de dois debates entre candidatos a Direção do 
Campus (Centro Tecnológico de Joinville), em primeiro e segundo turnos, em conjunto com as 
demais entidades de classe, Diretório Acadêmico Livre das Engenharias da Mobilidade (Dalem) e 
Sintufsc;

2. Instalação de material nas dependências da UFSC Joinville: banners e faixas sobre recompo-
sição salarial;

3. Indicação de nomes de colegas do Campus de Joinville para manifestação pelo Dia do Pro-
fessor 2021 e Dia da Mulher 2021 para material de divulgação da Apufsc.
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ANEXOS
Galeria de fotos

Participação em ato contra a Reforma Administrativa, no dia 18 de agosto de 2021, pelas ruas de Florianópolis. O ato 
fazia parte do Dia Nacional de Mobilização que aconteceu em todo o país (Foto: Lais Godinho)

Participação em encontros do Observatório do Conhecimento em Brasília, nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro 
de 2021, para avaliar as ações realizadas em defesa da educação do país durante aquele ano e planejar iniciativas 
para 2022 (Foto: arquivo pessoal)
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Realização de duas assembleias para deliberar a filiação nacional da Apufsc-Sindical. Em ambas as fotos (à direita, 
assembleia sobre dissolução da Apufsc para incorporação ao Andes-SN; e, à esquerda, assembleia sobre filiação ao 
Proifes-Federação) há o registro da aprovação da cédula que votação (Fotos: Erick de Souza e Lais Godinho) 

Feijoada no sítio em comemoração aos 47 anos da 
Apufsc, no dia 25 de junho de 2022 (Foto: Lais Godinho)

Entrega do dossiê sobre as condições de trabalho 
docente à Reitoria da UFSC (Foto: Erick de Souza)

Inauguração da sede da Apufsc-Sindical em Cutiribanos, 
no dia 27 de agosto de 2022 (Foto: Raquel Peretti)

Participação em reunião do CUn sobre cortes de verbas, 
no dia 21 de outubro de 2022 (Foto: Lais Godinho)
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Ato de leitura da carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito no auditório da 
Reitoria da UFSC, no dia 11 de setembro de 2022 (Foto: Stefani Ceolla)

Debate entre as chapas candidatas à Diretoria da 
Apufsc, gestão 2022-2024 (Foto: Lais Godinho)

Ato contra os cortes de verbas e em defesa da educação, 
no dia 18 de outubro de 2022 (Foto: Karol Bernardi)

Outdoor da campanha “Chega de Mortes! Vida, Vacina, 
Pão & Educação!” em parceria com a UNE (Foto: Arquivo)

Debate com as chapas candidatas à Reitoria da UFSC, 
gestão 2022-2026  (Foto: Stefani Ceolla)
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Cards da campanha contra a PEC-32, conhecida como Reforma Administrativa, veiculados nas redes sociais do 
sindicato e na página especial sobre a campanha no site (Arte: Ene Ideias Comunicação)

Mockup do material distribuído pela Apufsc-Sindical 
sobre salário dos professores; a tiragem foi de mil 
exemplares (Arte: Erick de Souza e Lais Godinho)

Mockup do folder de três dobras distribuído pela Apufsc 
para a campanha de filiação ao sindicato; a tiragem foi 
de mil exemplares (Arte: Erick de Souza e Lais Godinho)

Galeria de artes institucionais
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Relatório circustanciado de auditoria
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