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No dia 21 de novembro de 2019 realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da Seção
Sindical do ANDES-SN na UFSC, convocada, nos termos dos artigos 15 e sua alínea ‘d’;
16 e seus parágrafos 1º e 2º; e 27 e sua alínea ‘c’ do Regimento Geral da Seção Sindical,
na sala 109 do bloco D do Centro de Ciências da Educação (CED) da UFSC, no Campus
Universitário David Ferreira Lima, Trindade, Florianópolis. A assembleia foi convocada
por meio do edital nº 006/2019, de 13 de novembro de 2019, divulgado no site e em lista
eletrônica dos sindicalizados, para início às 17h30min, em primeira convocação. Teve
início às 18h, em segunda convocação. Os presentes assinaram o livro de presença das
assembleias, que está disponível na Seção Sindical. A mesa dos trabalhos foi composta
pela professora Adriana D´Agostini, que presidiu os trabalhos e pela professora Nise
Jinkings, que a secretariou, com a seguinte pauta: 1. Informes. 2. Proposta de conciliação
em relação ao processo movido pela APUFSC-Sindical; 3. Delegados e observadores para
o 39º. Congresso do Andes-SN; 4. Debate do Caderno de Textos e Resoluções para o
Congresso. 1. Informes. 1.1) Foi informada a realização de mais um Café Filosófico,
previsto para o dia 28/11 às 18h, na sala 526 (2º. andar) no bloco 5 do Centro de Desportos
(CDS) da UFSC. A temática central do evento será “Retrospectiva 2019”, com um
balanço do momento político e das manifestações e lutas ocorridas durante o ano. 1.2)
Foi reorganizada a Coordenação Catarinense dos Servidores Públicos Federais (CCSPF),
com a participação de 12 sindicatos; 1.3) Ocorreu reunião do Andes UFSC com o
SINTUFSC para tratar do decreto federal n. 9.991, de 28/08/2019, e do edital publicado
pela UFSC, que dispõe sobre licenças e afastamentos dos servidores públicos para
capacitação. Após estudo do decreto e dos pareceres jurídicos relativos a ele, foi
encaminhado pedido de audiência das duas entidades com o Reitor, para tratar do assunto.
A audiência ocorreu no dia 11/11. Segundo informação do Reitor, até 6/9 os processos de
capacitação foram aprovados sem passar pelo decreto. Após essa data, passaram a ser
regidos pelo decreto, porque foi criado pelo MEC um sistema nacional que alimenta e
controla todo o processo. Foi informado ainda pela Reitoria que se constituiu um Grupo
de Trabalho nacional para estudar o decreto, do qual a UFSC participa. 1.4) Ocorreu
Reunião de Setor das IFES no dia 5/11, em Brasília, que aprovou, dentre outros
encaminhamentos, a indicação de que as Seções Sindicais organizem rodadas de
assembleias para pautar Estado de Greve no início do próximo semestre letivo, como
resposta aos ataques contra as universidades públicas e aos direitos trabalhistas dos
servidores. 2. Proposta de conciliação em relação ao processo movido pela APUFSCSindical. Ocorreu em Brasília, no dia 06/11, Audiência de Conciliação na 1ª. Vara do
Trabalho, em processo movido pela APUFSC contra a atuação do ANDES-SN nas
Universidades Federais de Santa Catarina. A audiência contou com a presença da
presidente da Seção Sindical, professora Adriana D’Agostini, da professora Eblin Farage,
Secretária-Geral do ANDES-SN, do advogado Emmanuel Martins, membro da assessoria
jurídica da Seção Sindical e do advogado Rodrigo Torelly da assessoria jurídica nacional
do ANDES-SN; da parte da APUFSC-Sindical esteve presente a assessoria jurídica da
entidade, representada pelo advogado Prudente José Silveira Mello e outro advogado da
base territorial de Brasília. Nova audiência foi marcada para o dia 27/11. Presente na
Assembleia a convite da Diretoria da Seção Sindical, o advogado Emmanuel Martins
expôs para os associados os fundamentos jurídicos do processo. Aberto o debate entre os
associados presentes sobre proposta de conciliação a ser levada para a nova Audiência,
foi informado que no site da APUFSC-Sindical já constava decisão de rejeitar o acordo
que será objeto da próxima Audiência, mesmo sem qualquer consulta aos docentes
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filiados à entidade. Cfe. http://www.apufsc.org.br/2019/11/12/apufsc-rejeita-acordo-emaudiencia-judicial-com-andes/. O debate apontou disposição dos associados em se buscar
um acordo com a APUFSC, considerando que a atuação da Seção Sindical não se volta
para o conjunto da categoria dos professores das universidades federais de Santa Catarina,
representados sindicalmente pela APUFSC, conforme julgamento em primeira instância,
mas apenas aos docentes filiados à Seção Sindical. A proposta construída foi o
entendimento de que compõe ato privativo de sindicato representação da categoria como
um todo. Proposta aprovada por unanimidade. Foi informado que a professora Adriana
D’Agostini e o advogado Emmanuel Martins participarão da Audiência de Conciliação
do dia 27/11. 3. Delegados e observadores para o 39º Congresso do ANDES-SN. O
critério para escolha dos delegados e observadores para o Congresso, apresentado pela
Diretoria e aprovado por unanimidade na Assembleia, foi de que esses representantes
tenham participado ativamente das atividades organizadas pela Seção Sindical, desde o
último Congresso do ANDES-SN, realizado em fevereiro deste ano. Considerando os
critérios de quantidade de delegados por Seção, estabelecidos na Circular ANDES
394/19, de convocação do Congresso, foram indicados e aprovados pela Assembleia os
seguintes nomes: Adriana D’Agostini, delegada de Diretoria; Mauro Titton, Nise Jinkings
e Paulo Rizzo, delegados de Base; Maria Regina Moreira e Otávio da Silveira,
observadores/suplentes. 4. Debate do Caderno de Textos e Resoluções para o Congresso.
Paulo Rizzo fez apresentação sintética dos textos do Caderno. Após discussão, foi
aprovada proposta de ser convocada reunião ampliada da Diretoria para aprofundamento
do debate dos textos, aguardando-se para isso a publicação do Anexo ao Caderno de
Textos, prevista para o dia 16/12. Nada mais havendo a tratar, a presidente deu por
encerrada a assembleia às 20h30min., e eu, Nise Maria Tavares Jinkings, secretária geral,
lavrei a presente ata que segue por mim assinada e pela presidente, após sua aprovação
em assembleia. Florianópolis, 21 de novembro de 2019.------------------------------------------------
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