
INFORMES PARA ASSEMBLEIA 

Defesa da Universidade Pública é pauta de Comissão Geral na Câmara dos Deputados 

No dia 15 de outubro, dia das professoras e professores, a Apub participou de uma Comissão 

Geral no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília, que pautou a defesa das 

Universidades Públicas, Institutos Federais e do CNPq. Requerida pelo deputado federal 

Bacelar (PODEMOS -BA), a partir de uma mobilização encabeçada pelo professor Daniel 

Tourinho Peres (FFCH/UFBA e Conselho de Representantes Apub), a Comissão reuniu 

reitores/as, representantes de entidades ligadas à ciência e tecnologia e cultura, estudantes, 

dirigentes sindicais, inclusive do PROIFES-Federação, e parlamentares de diversos partidos. A 

presidenta da Apub, professora Raquel Nery, também esteve presente. 

Encontro de professores e professoras aposentados/as da Apub acontece nos dias 07 e 08 de 

novembro 

A Apub realiza mais uma edição do encontro anual de professores e professoras 

aposentados/as nos dias 07 e 08 de novembro. O VI Encontro, cuja programação é organizada 

pela Comissão de Aposentados/as do Sindicato, que se reúne sempre às quartas-feiras na sede 

da Apub, traz como tema "Mudanças no Brasil: impactos e reações". Programação disponível 

no site da Apub.  

III Encontro Nacional do GT Direitos Humanos do PROIFES-Federação acontece em Goiânia, 

de 7 a 9 de novembro 

O Grupo de Trabalho Direitos Humanos: raça/etnicidade, gênero e sexualidades do PROIFES-

Federação realizará em Goiânia, de 7 a 9 de novembro, a terceira edição de seu Encontro 

Nacional. Em parceria com o ADUFG-Sindicato, o evento vai reunir na capital goiana 

representantes de sindicatos federados ao PROIFES, especialistas e estudiosos para debater as 

conexões entre direitos humanos e educação, e assuntos relacionados ao tema desta edição: 

“Os Direitos Humanos em tempos de crise da democracia”. 

Future-se: acompanhamento do posicionamento das Universidades.  

A Apub realizou um levantamento de como as universidades federais têm se manifestado em 

relação ao Future-se; até o momento, 54% delas se colocaram oficialmente contrárias – 

considerando como critério o posicionamento dos respectivos Conselhos Universitários. O 

levantamento será atualizado periodicamente, acompanhando a repercussão da versão final 

do texto do projeto de lei. Acompanhe no site. Reunião do Consuni UFBA dia 29. 

Apub realiza Seminário “Desafios do financiamento da Ciência e Tecnologia & Inovação no 

Brasil e na Bahia” 

O Seminário “Desafios do financiamento da Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil e na 

Bahia” será nos dias 21 e 22 de novembro, na sede da Apub e também no auditório do PAF I. 

Durante o evento será lançado do Grupo de Trabalho de Ciência, Tecnologia e Inovação da 

Apub, com a coordenação do diretor Jailson Alves. Também haverá uma nova edição do Bar 

D.E. A programação completa será divulgada em breve. 

 

 

 


