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Apub debate Future-se
- XVI Encontro Nacional ABET - 05 de setembro
A presidenta da Apub, professora Raquel Nery participou, no dia 05, da mesa “Os cortes de recursos, o Futurese e as implicações para as universidades públicas”, na Reitoria da UFBA, como parte da programação do XVI
Encontro Nacional da ABET – Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, que aconteceu entre 03 e 06 de
setembro. A mesa, coordenada pela professora Graça Druck (FFCH/UFBA) teve também a participação dos
professores Roberto Leher (UFRJ) e Nelson Amaral (UFG). Na ocasião, foram abordados os aspectos
conjunturais, políticos e econômicos que culminaram na proposta do “Future-se” e os termos nos quais o projeto
ataca a autonomia universitária e desresponsabiliza o governo federal do financiamento da educação pública.
- Faculdade de Arquitetura - 09 de setembro
No dia 09, foi realizado o debate “O Futuro da Universidade”, organizado pelo Fórum Estadual de Educação –
FEEBA, com o apoio da Apub. Este foi o primeiro debate de um ciclo que pretende discutir com a comunidade
UFBA pautas relacionadas à educação de modo a dar subsídio à elaboração de políticas do Fórum. O debate
teve como convidados o reitor da UFBA João Carlos Salles, o pró-reitor de graduação Penildon Filho e a
professora Luciene Fernandes, vice-presidenta do PROIFES-Federação e abordou essencialmente a situação
de asfixia financeira das Universidades públicas e os problemas e contradições do projeto “Future-se” do MEC.
A coordenação na atividade foi das professoras Juliana Aggio e Alessandra Assis.
- Instituto de Matemática e Estatística - 17 de setembro
O vice-presidente da Apub, professor Emanuel Lins, proferiu no dia 17 de setembro a palestra "Aspectos
Jurídicos do Future-se", no auditório do Instituto de Matemática e Estatística da UFBA (IME/UFBA). Na sua
exposição, o professor fez um breve histórico das tentativas de reforma da universidade no Brasil nos governos
recentes e apresentou o contexto no qual o "Future-se" se insere, de bloqueio orçamentário às IFES.
- Audiência Pública na OAB-BA - 20 de setembro
A presidenta da Apub, Raquel Nery, representou o sindicato no dia 20 em audiência pública promovida pela
OAB-BA, sobre o Future-se, programa de financiamento para a Educação Superior do MEC. Ela falou sobre o
pano de fundo da proposta do governo, que é a quebra do pacto social estabelecido pela Constituição de 88 e
(contra)reforma do Estado brasileiro. Pontuou que "a asfixia financeira veio combinada com uma propaganda
criminosa contra a imagem da universidade pública" e que a oposição ao programa deve ser qualificada,
reafirmando o caráter público da Universidade, defendendo a autonomia universitária e a capacidade de boa
gestão comprovada, em todos os âmbitos, por sua comunidade, e a unidade do sistema das Instituições
Federais de Ensino Superior.
- Faculdade de Farmácia - 30 de setembro
O vice-presidente da Apub, Emanuel Lins participou como palestrante, na manhã de hoje (30), do debate
"Aspectos político-jurídicos do Future-se", no auditório da Faculdade de Farmácia da UFBA. Ele apresentou
os eixos e parâmetros presentes na minuta do projeto e debateu sobre as reais intenções do governo, que
fundamentam-se basicamente em: ruptura do pacto constitucional de financiamento público das
Universidades, ruptura da unidade do sistema a partir da proposição de adesão voluntária, renúncia às três
dimensões da autonomia (gestão financeira, administrativa e didático-científica) e fragmentação das carreiras
dos servidores públicos das IFES.
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12 de setembro
Apub realiza Seminário de Formação sobre impactos e riscos do “Future-se”
Durante todo o dia de ontem (12), a Apub realizou um Seminário de Formação que destrinchou os principais
eixos do projeto “Future-se” e as razões pelas quais ele representa um risco para a concepção de universidade
pública estabelecida na Constituição de 88. O debate foi conduzido pela presidenta Raquel Nery e pelo vicepresidente Emanuel Lins, porém, contou com várias intervenções de todos os/as presentes.
20 de setembro
Ato da Greve Mundial pelo Clima em Salvador
A Apub participou, representada pela presidenta Apub Raquel Nery, no dia 20, do ato da Greve Mundial do
Clima e pela soberania nacional, ocorrido na Praça do Campo Grande, em Salvador. A atividade, que contou
com diferentes organizações sociais, pautou as questões climáticas, como aquecimento global, e de meio
ambiente.
19 e 20 de setembro
Apub participa de visita e audiência pública nos municípios atingidos pelo rompimento da barragem do Quati
Nos dias 19 e 20, a Apub participou, representada pela professora Luciene Fernandes (ICS/UFBA), de mais
uma visita aos municípios de Pedro Alexandre e Coronel João Sá, no interior da Bahia, atingidos pelo
rompimento da barragem do Quati há dois meses. Juntamente ao sindicato, professores da UFBA e da
Faculdade Bahiana e uma equipe de psicólogas/os foram conhecer os abrigos e a população atingida, assim
como os serviços de saúde que estão sendo prestados para avaliar o que é preciso e como poderão prestar
assistência e atendimento em saúde mental. O Sindicato já tinha estado na região em julho, acompanhado do
Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), que atua no processo de reparação às famílias.
26 de setembro
Comunidade UFBA diz não ao Future-se em dia de mobilização
No dia 26 de setembro, a Plenária Unificada dos quatro setores da UFBA (docentes, técnicos administrativos,
estudantes e trabalhadoras/es em limpeza, vigilância, portaria e apoio administrativo) lotou o auditório da
Faculdade de Arquitetura da UFBA e disse não ao Future-se e sim para a recomposição imediata do orçamento
das Universidades públicas. A plenária, antecedida pelo café da manhã coletivo, fez parte do dia de mobilização,
organizado pela Apub, Assufba, DCE/UFBA, Sindilimp e Sindvigilantes. A categoria docente aprovou a
paralisação das aulas, em Assembleia do dia 05, para participar do dia inteiro de atividades. Após a plenária,
foi servida uma feijoada à comunidade e realizado um ato político-cultural na Praça das Artes, no campus de
Ondina, onde foi lida e aprovada a carta unificada dos 4 setores da comunidade UFBA. O ato também contou
com apresentações musicais e de dança. À noite, na Faculdade de Direito da UFBA, aconteceu uma roda de
conversa entre docentes e estudantes da unidade, debatendo o bloqueio de verbas e o Future-se.
26 a 28 de setembro
V Encontro Nacional de Assuntos de Aposentadoria do PROIFES-Federação
PROIFES-Federação, em parceria com ADUFEPE, realizou o V Encontro Nacional sobre Assuntos de
Aposentadoria, entre 26 e 28 de setembro, em Recife-PE. No primeiro dia, aconteceu a palestra "Impactos da
reforma da previdência sobre os servidores públicos", com o diretor da Fenafisco, Francelino Valença, e em
seguida, a exposição do presidente do PROIFES, Nilton Brandão com dados e análises sobre a Reforma da
Previdência, destacando mudanças e aspectos da proposta que impactam negativamente a vida de servidores
e servidoras públicas, docentes, e trabalhadoras e trabalhadores em geral. No dia 27, o debate abordou direitos
dos aposentados, planos de saúde, e atuais ameaças à Previdência Social. Representando a Apub,
participaram as professoras Elvira Barbosa Quadros Cortes, Maria de Nazareth Viana e Rutildes Moreira da
Fonseca.
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03 e 04 de outubro
PROIFES e Apub debatem Autonomia e Financiamento das Universidades Públicas, em Seminário em
Salvador
Nos dias 03 e 04 de outubro, a Apub Sindicato e o PROIFES-Federação realizam, em Salvador (BA), o
Seminário Nacional Universidade Pública: Autonomia e Financiamento. O Seminário debaterá autonomia,
gestão e financiamento das universidades públicas brasileiras, em um cenário em que o governo federal
contingencia verbas das IFES, congela contratações, pesquisas e bolsas, e tenta aprovar o projeto Future-se,
que pretende flexibilizar a autonomia de gestão e financiamento das universidades e institutos federais.
PROGRAMAÇÃO:
3 de outubro (quinta-feira)
14h Cenário e desafios da Universidade pública no Brasil
• Luciene Fernandes (PROIFES)
• Raquel Nery (APUB)
• Júlia Aguiar (UNE)
17h Universidade pública e sociedade brasileira
• Cássia Maciel (Proae/UFBA)
• Olival Freire (PROPCI/UFBA)
• Naomar Almeida (ex-reitor da UFSB)
19h30 BAR D.E. (Sede da APUB)
Lançamento do livro: BREVE HISTÓRIA DA VIDA E MORTE DE ANÍSIO TEIXEIRA
De João Augusto Lima Rocha
Com o músico Wilson Aragão e convidados
4 de outubro (sexta-feira)
9h Universidade pública e Autonomia
• Eduardo Rolim (PROIFES)
• Roberto Salles (GT – EDSUP)
• Marcelo Knobel (Unicamp)
14h Universidade pública e Financiamento
• Gil Vicente (PROIFES)
• Jesualdo Farias (ex-reitor da UFC)
• Thompson Mariz (GT – EDSUP)
• Vilson Romero (ANFIP)
17h Perspectivas para a Universidade pública brasileira
• João Salles (Andifes)
• Auditório Instituto de Biologia da UFBA (IBIO)
18 de outubro
Caruru do Professor, dia 18, sexta-feira, às 17h, na sede do sindicato.

