
Eleição de 
Delegados/as 
de 04 a 14 
de junho/19

“Minha proposta para o encontro tem como foco os ataques sofridos pela classe 
docente, os quais se intensificaram exponencialmente no contexto do atual 
governo, e que tem gerado um impacto profundamente negativo para os profes-
sores perante a sociedade brasileira, que os respeita e valoriza cada vez menos. 
Diante de um governo que possui uma postura declaradamente contrária e 
mesmo hostil em relação à educação, particularmente aos docentes das univer-
sidades federais, que medidas os sindicatos e a federação que os reúne podem e 
devem tomar para resgatar uma imagem e papel que há alguns anos atrás era de 
relevância e prestígio? Como proteger os docentes de calúnias e difamações 
que têm sofrido através de fake news difundidas nas redes sociais, que atentam 
contra a sua honra, desacreditando perigosamente toda a classe do magistério e 
consequentemente ameaçando gravemente a educação no país? Pretendo 
colocar o tema em debate com vistas a se pensar em ações práticas e concretas 
a serem empreendidas para não apenas conter e reverter essa situação, como 
também identificar os responsáveis a fim de aplicar as medidas legais cabíveis.”

XV
01 a 04 de agosto de 2019

Belém - Pará

Candidata: Andréa Beatriz Hack de Góes
(Letras/UFBA)



Eleição de 
Delegados/as 
de 04 a 14 
de junho/19

“Atuar no fortalecimento das lutas pela educação pública, de 
qualidade, acessível e gratuita.”

XV
01 a 04 de agosto de 2019

Belém - Pará

Candidata: Auristela Félix de Oliveira Teodoro
(APUB/Contábeis/UFBA)



Eleição de 
Delegados/as 
de 04 a 14 
de junho/19

“A conjuntura que atravessamos no Brasil é um reflexo de disputas 
geopolíticas e culturais no âmbito internacional, onde os interesses 
de grandes corporações do mercado financeiro impõem restrições 
ao papel do Estado na garantia dos direitos humanos básicos, como a 
educação. Diante desse quadro, defendo que o movimento sindical, 
em especial, do campo da educação, se articule com as mais diferen-
tes forças institucionais e populares, em nível nacional e internacio-
nal, visando impedir os retrocessos da agenda neoliberal perversa e, 
ao mesmo tempo, apontar saídas para a crise política e econômica, 
resultante dessa agenda. Para isso, a Federação deve ampliar seus 
canais de locução com a sociedade; criar e consolidar frentes, comi-
tês e campanhas em prol da educação, ciência e tecnologia; consti-
tuir mecanismos de inteligência comunicacional para difusão daquilo 
que é produzido nas IFES e combater as fake news.”

XV
01 a 04 de agosto de 2019

Belém - Pará

Candidato:  Cláudia Miranda Souza
( FACED/UFBA)



Eleição de 
Delegados/as 
de 04 a 14 
de junho/19

“Pretendo discutir a educação pública no Brasil, especial-
mente na defesa da interiorização do ensino superior, que 
ampliou o acesso dos estudantes, contribuindo para a redu-
ção das desigualdades sociais e educacionais do nosso 
país. Defendo a autonomia universitária, a liberdade de 
expressão e a valorização da carreira docente. Nós, enquan-
to sindicatos e federação, precisamos unir forças para com-
bater as ameaças às conquistas democráticas existentes 
nas universidades.”

XV
01 a 04 de agosto de 2019

Belém - Pará

Candidato:  Danielle Souto de Medeiros
(APUB/IMS/UFBA)



Eleição de 
Delegados/as 
de 04 a 14 
de junho/19

“Num contexto de ataques à Educação como um 
direito social, defendo reforçar a defesa da 
Universidade Pública, gratuita, laica e socialmente 
referenciada; também a valorização da carreira 
docente e da autonomia didático-científica da uni-
versidade e de seus professores e professoras.”

XV
01 a 04 de agosto de 2019

Belém - Pará

Candidato: Emanuel Lins Freire Vasconcellos
(APUB/Direito/UFBA)
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XV
01 a 04 de agosto de 2019

Belém - Pará

Candidata: Fernanda Almeida Pereira
(Creche/PROAE/UFBA)

“Participar da criação de estratégias, discussões e 
ações que contribuam para o engajamento docente 
nas questões relacionadas à educação:
- em defesa da universidade pública, gratuita e de 

qualidade;
- contra os cortes no orçamento;
- contra a reforma da previdência.
Articulando os diversos atores sociais que compõem 
a universidade: estudantes, docentes, servidores e 
trabalhadores terceirizados.”



Eleição de 
Delegados/as 
de 04 a 14 
de junho/19

“Movimento Sindical e a Ciência e Tecnologia. A atual con-
juntura política brasileira revela uma orientação governa-
mental francamente desagregadora da conexão entre edu-
cação, ciência e tecnologia, com vistas ao enfraquecimento 
do estado nacional, em favorecimento dos interesses impe-
rialistas, representados pelo setor mais conservador dos 
EUA. Cumpre ao PROIFES buscar uma interação com a 
SBPC, a Andifes e as sociedades científicas, no sentido de 
contribuir para o processo de envolvimento da Nação na 
reversão desse processo.”

XV
01 a 04 de agosto de 2019

Belém - Pará

Candidato: João Augusto Lima Rocha
(Politécnica/Aposentado)



Eleição de 
Delegados/as 
de 04 a 14 
de junho/19

As Instituições Federais de Ensino Superior e o movimento sindi-
cal, em geral, e de docentes especificamente, estão sob amplo 
ataque do governo federal. A defesa da educação pública é parte 
essencial da vocação e interesse profissional dos professores. A 
partir daí, cabem três ações: 1. Avaliar o conjunto de ataques à 
autonomia e funcionamento da Universidade (exemplo: cortes de 
verbas) e ao movimento docente (exemplo: dificultar a contribui-
ção sindical). 2. Identificar atividades em curso e previsíveis para 
resistir aos ataques, das quais a reação nacional aos cortes de 
verbas para a educação foi um grande sinal. 3. Avançar na articula-
ção e apoio da sociedade, e o fortalecimento da mobilização dos 
professores e da sua participação no sindicato.”

XV
01 a 04 de agosto de 2019

Belém - Pará

Candidato: Joviniano Soares de Carvalho Neto
 (APUB/FFCH/Aposentado)



Eleição de 
Delegados/as 
de 04 a 14 
de junho/19

“Diante do atual governo brasileiro, radicalmente repressor e 
pautado pela redução de direitos, o PROIFES-Federação 
precisará discutir, dentro da programação do Encontro, as 
estratégias que o movimento sindical deve adotar para con-
tinuar na luta. Esse enfrentamento não será possível se a 
comunidade acadêmica pensar de forma isolada e pontual.”

XV
01 a 04 de agosto de 2019

Belém - Pará

Candidata: Leopoldina Cachoeira Menezes
(Matemática/UFBA)



Eleição de 
Delegados/as 
de 04 a 14 
de junho/19

“A contínua defesa da Universidade pública, gratuita e de 
qualidade se afigura como obrigatória dentro das perspecti-
vas dos movimentos sociais e, movimento docente em 
particular, de modo a assegurar o desenvolvimento econô-
mico, científico e social do país e também criando oportuni-
dades para todos em iguais condições dentro de uma pers-
pectiva absolutamente democrática.”

XV
01 a 04 de agosto de 2019

Belém - Pará

Candidato: Manoel Marcos Freire d'Aguiar Neto
(Física/Aposentado)



Eleição de 
Delegados/as 
de 04 a 14 
de junho/19

“A defesa irrestrita do direito à educação pública, gratuita e 
de qualidade é a principal bandeira que iremos defender na 
condição de delegada do XV encontro do PROIFES. Esta 
defesa está articulada com a nossa luta em defesa da nossa 
soberania nacional, da nossa democracia e do fortalecimen-
to da unidade nas lutas que teremos que empreender contra 
o obscurantismo. Defendemos uma Federação que contri-
bua para unir o movimento sindical autônomo e de base, tal 
como a história de protagonismo da Apub e de seus educa-
dores e pesquisadores revelam, aos esforços e bandeiras 
dos diversos movimentos sociais.”

XV
01 a 04 de agosto de 2019

Belém - Pará

Candidata: Marta Lícia Teles Brito de Jesus
(APUB/FACED/UFBA)



Eleição de 
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de 04 a 14 
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“Após minha aproximação com o movimento sindical pude 
perceber de forma mais completa o ser docente e fortalecer 
minhas ações na certeza que isso impacta de forma direta 
na sociedade. Importante trabalhar e levantar bandeiras que 
impeçam retrocessos e que prejudiquem a qualidade de vida 
das pessoas. Necessário entender a conjuntura nacional e 
de que forma impacta nos movimentos sociais, nos movi-
mentos sindicais docentes, no SUS e nos direitos humanos. 
Com isso atuar de forma significativa na melhoria de uma 
Universidade mais forte e de uma sociedade mais justa. ”

XV
01 a 04 de agosto de 2019

Belém - Pará

Candidato: Nildo Manoel da Silva Ribeiro
(APUB/PROIFES/ICS/UFBA)
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XV
01 a 04 de agosto de 2019

Belém - Pará

Candidato: Mírian Sumica Carneiro Reis
(CAMPUS DOS MALÊS/UNILAB)

“Discutir a responsabilidade social das universidades é conside-
rar os desdobramentos que a conjuntura impõe ao trabalho 
docente. Neste momento, em que as políticas públicas para a 
Educação, conquistadas com a luta unificada de diversos 
movimentos sociais, sofrem graves ameaças, é preciso restabe-
lecer os elos de unidade para mapear novas estratégias de luta e 
defesa da Educação. Os sindicatos são os espaços qualificados 
para discutir e propor ações de resistência, avaliando os impac-
tos da conjuntura sobre o desenvolvimento de pesquisas, sobre 
as condições de trabalho e sobre o funcionamento das 
Universidades neste contexto, com um olhar especial para as 
jovens instituições, ameaçadas na sua implantação e consolida-
ção, como é o caso, por exemplo, da UNILAB.”
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XV
01 a 04 de agosto de 2019

Belém - Pará

Candidata: Silvia Lúcia Ferreira
(Enfermagem/UFBA)

PREZADOS E PREZADAS COLEGAS DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR NO 
ESTADO DA BAHIA, BASE DA APUB SINDICATO E DE FORMA MAIS PARTICULAR COLEGAS DA UFBA

Sou candidata a delegada para o Encontro Nacional do PROIFES-Federação, inscrita com 
interesse no Tema 5, que trata dos Direitos Humanos e suas perspectivas no movimento sindical. 
Acredito que na atual conjuntura de ataque e de ameaça aos Direitos Sociais conquistados, a 
Universidade não pode se calar nem se omitir. Não apenas porque estamos, de forma articulada, 
trabalhando com os movimentos sociais construindo saberes e práticas no nosso cotidiano 
docente, mas porque somos um Sindicato forte e representativo que optou por distinguir este 
tema com a criação de um Grupo de Trabalho no âmbito da sua Diretoria e que levou esta ideia 
exitosa para o PROIFES-Federação. Entendemos que um sindicato deve ampliar a sua compre-
ensão política trazendo para o debate docente as questões que estruturam a sociedade, como o 
racismo e o machismo e todas as iniquidades/desigualdades produzidas em decorrência destas 
formas de ver o mundo. Assim, entendo que tanto o debate como medidas sindicais são estrita-
mente necessárias. São exemplos: cotas para o ingresso na graduação e pós-graduação e 
medidas de permanência; O aumento de pessoas negras no corpo docente das IFES; O combate 
às diferentes fobias decorrentes das orientações sexuais; o combate à violência de gênero e ao 
feminicídio, dentre outros. 

CONTO COM SEU VOTO.


