
 

 

INFORMES  ASSEMBLEIA GERAL DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

Apub participa do Congresso Nacional da CUT 
Representada pelas professoras da Faculdade de Educação da UFBA, Cláudia Miranda, Celi Taffarel e Marize Carvalho 
(Conselho de Representantes Apub), a Apub participou do “13º Congresso Nacional da CUT, entre 07 e 10 de outubro, 
em São Paulo. O Congresso contou com 1.705 delegadas/os e 38 delegações internacionais de diferentes países e 
continentes. Dentre as questões principais, discutiu-se a necessidade de unificar as lutas da classe trabalhadora para 
superar os retrocessos, incluindo as questões das mulheres, negras/os, lgbtts e outros setores; a criação e acolhimento 
de diferentes formas de organização dos/as trabalhadores/as, inclusive desempregados ou em regime precário de 
contrato de trabalho; a defesa dos serviços públicos e dos servidores; o fortalecimento dos sindicatos e a luta em torno 
do combate ao desemprego; e, ainda, a urgência de articular a luta internacional. Ainda, foi aprovada a rejeição integral 
ao "Future-se" e várias moções em defesa da educação, incluindo a renovação do Fundeb e a revogação da portaria 
770, do governo da Bahia. A professora Marize Carvalho foi eleita para compor a nova diretoria Executiva da CUT 
Nacional. 
  
Apub participa de debate sobre carreira docente na OAB-BA 
A professora Raquel Nery, presidenta da Apub, participou no dia 01 de novembro, nesta de mesa no Seminário 
“Pensando a carreira Docente: qualificação, autonomia e valorização”, promovido pela OAB-BA na Escola Superior de 
Advocacia Orlando Gomes. Raquel refletiu sobre o avanço da mercantilização da educação nos últimos e o cenário de 
ataques à educação e ao serviço público em geral - EC 95, Reforma da Previdência, Future-se e a já anunciada pelo 
governo federal proposta de Reforma Administrativa, apontando para os enfrentamentos que estão postos para as 
organizações políticas e movimentos sociais. Entre as questões, levantou ainda o debate sobre as condições de trabalho, 
carreira e salário dos/as docentes, inclusive o consequente adoecimento derivado da desvalorização e do produtivismo.  
  
Ato no IFBA exige a nomeação da reitora eleita 
No dia 04 de novembro, a comunidade IFBA realizou um ato público em defesa do Instituto e da posse da professora 
Luzia Mota, eleita reitora pela comunidade IFBA desde dezembro de 2018. A manifestação, organizada pelo SINASEFE 
e apoiada pela Apub, denunciou as ações autoritárias do reitor ilegítimo e como a continuidade de seu mandato fere a 
Democracia e autonomia das IFES, já que Luzia foi a mais votada e Renato foi o 4º colocado da lista. Além disso, a 
permanência do ex-reitor tem prejudicado a gestão do IF em seus diversos campi, que sofrem ainda com o 
contingenciamento de verbas e causado uma crise política e institucional sem precedentes. A Apub participou, 
representada pelo diretor acadêmico Jailson Alves. 
  
PROIFES e Apub participam de Congresso Internacional de trabalhadores da educação 
Entre os dias 05 e 06, aconteceu o Congresso Internacional “A Universidade como direito: perspectivas desde o sul”, 
promovido pela CONADU – Federação Nacional de Docentes Universitários da Argentina. O PROIFES-Federação 
participou representado pelo diretor Eduardo Rolim e pela professora Marta Lícia de Jesus, diretora da Apub. No dia 
anterior (04), foi realizada uma reunião de sindicatos de trabalhadoras/es da educação, na qual cada um falou sobre a 
situação no contexto dos países da América Latina. No primeiro dia do Congresso, o PROIFES esteve na mesa 
“Direitos na Universidade: mercantilização e precarização do trabalho”, representando o Brasil. Durante o Congresso, 
foi lançado o novo relatório, produzido pela CONADU, que traz uma pesquisa sobre o avanço da privatização do ensino 
superior na América Latina. A professora Marta participou, no dia 06, do III Encontro contra o Neoliberalismo, por uma 
Universidade democrática, popular e feminista, dentro da programação do Congresso.  
  
VI Encontro de Professoras/es Aposentadas/os da Apub 
No dia 07 e 08, foi realizado o VI Encontro de Professoras/es Aposentadas/os da Apub Sindicato. No primeiro dia, os 
professores homenageados deste ano foram Ubirajara Rebouças (in memoriam) e Pasqualino Magnativa da Faculdade 
de Arquitetura da UFBA. Parte também da programação, foi aberta a Mostra de Artes dos Professores Aposentados, 
organizada pela professora Marlene Cardoso e com obras de 7 artistas, em exposição até dia 22 na sede do sindicato. O 
segundo dia começou com uma mesa de debate “Mudanças no Brasil: impactos e reações” e continuou ao longo do dia 
com palestra, prática de meditação, debate sobre política para aposentados e informes jurídicos. 



  
III Encontro Nacional do GT Direitos Humanos do PROIFES-Federação 
Nos dias 07 e 08 de novembro, a Apub esteve em Goiânia para participar do III Encontro Nacional do GT Direitos 
Humanos do PROIFES-Federação. Durante os dias do evento, a delegação contribuiu com discussões sobre a crise da 
Democracia, as violências institucionais, os ataques à educação e como todo este contexto está relacionado ao 
machismo, racismo, LGBTfobia e outras formas de silenciamento e discriminação. Ainda, foram debatidas formas de 
enfrentamento do ponto de vista do movimento sindical docente, em articulação com os movimentos sociais. Além do 
diretor administrativo do sindicato, professor Nildo Ribeiro, que também é diretor de Direitos Humanos do PROIFES, a 
delegação da Apub no Encontro foi composta pelas professoras Luciene Fernandes (ICS/UFBA e vice-presidenta do 
PROIFES), Ana Lúcia Barbosa Góes (ICS/UFBA), Edilza Correia Sotero (Faced/UFBA), Leopoldina Cachoeira Menezes 
(Matemática/UFBA), Lúcia Maria Aquino de Queiroz (UFRB) e o professor Victor Diogenes Amaral da Silva (ICS/UFBA). 
  
Em reunião com reitoria da Unilab, docentes cobram melhorias nas condições de trabalho no campus dos Malês 
No dia 13 de novembro, aconteceu uma reunião entre a reitoria da Unilab e representações de docentes do campus 
dos Malês da Universidade. O reitor, Alexandre Cunha Costa, e pró-reitores estiveram em São Francisco do Conde, 
onde está localizado o campus dos Malês, para o encontro. Participaram a presidenta da Apub, professora Raquel 
Nery, professora Clarisse Paradis e professor Enzo Lima, do Conselho de Representantes do sindicato, e a professora 
Maria Cláudia Cardoso. O principal ponto tratado na reunião foi a cobrança de providências da administração da 
Universidade a respeito das precárias condições de trabalho no campus dos Malês. Ainda, foi entregue na reunião um 
documento detalhando todas as demandas da categoria. 
  
Apub participa de debate sobre projeto de organizações sociais para as escolas públicas 
No dia 14, a professora Marta Lícia de Jesus, diretora da Apub, participou, na Faculdade de Educação da UFBA, do 
debate “Ensino público e o projeto das organizações sociais”, em face a Portaria 770 do governo do Estado da Bahia, 
que propõe a implantação de organizações sociais para administração das escolas públicas. Além dela, participaram 
do debate o professor Rodrigo Pereira (FACED/UFBA), José Ricardo Monteiro Nascimento, coordenador do Fórum de 
Dirigentes Escolares, o professor da rede básica, Walter Takemoto, as professoras da FACED, Andrea Beatriz Hack e 
Alessandra Assis do Forúm Estadual da Educação (FEE-BA). A coordenação da mesa foi da professora Marize 
Carvalho. 
  
Agenda de eventos 
  
Seminário “Desafios do financiamento da Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil e na Bahia” acontece na próxima 
semana 
A Apub realiza, dias 21 e 22 de novembro, o Seminário “Desafios do financiamento da Ciência, Tecnologia e Inovação 
no Brasil e na Bahia”. O objetivo do evento é debater a situação da Ciência e Tecnologia e Inovação no país, no 
contexto de corte de recursos e ataques às universidades públicas, e pensar ações de resistência e enfrentamento pelo 
movimento docente. As atividades acontecerão na Apub e no auditório do PAF I da UFBA. Durante o evento, acontece 
ainda o lançamento do Grupo de Trabalho de Ciência, Tecnologia e Inovação da Apub e a reunião aberta do GT de 
mesmo nome do PROIFES-Federação. O momento cultural, no dia 21, será mais uma edição do Bar D.E. na Apub, 
com show do músico Ênio Bernardes e banda Siri Catado. 
  
V Encontro do Movimento Pedagógico Latino-americano será realizado em Curitiba, de 03 a 05 de dezembro 
Na segunda-feira, 02 de dezembro, se iniciarão, na cidade de Curitiba, as atividades do Encontro Regional da Rede de 
Trabalhadoras de Educação da IEAL e na terça-feira, 03 de dezembro, começa o V Encontro do Movimento Pedagógico 
Latino-americano. A Internacional da Educação da América Latina (IEAL) organiza ambos eventos com o apoio da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação do Brasil (CNTE). As representantes das organizações 
sindicais da América Latina, incluindo Apub e PROIFES, vão debater sobre temas de gênero e direitos das mulheres. 
  
CUT-BA realiza seu Congresso Estadual em Salvador nos dias 27 e 28 de novembro.  
A Apub participará com seis delegadas/os: Claudia Miranda, Celi Taffarel, Marize Carvalho, Jailson Alves, Marta Lícia de 
Jesus e Isaura Cruz 


