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PRESTANDO CONTAS
O que move a esperança é a ação. 

Em 2021, enfrentando a pandemia e 
em 2022, em que, aos poucos, retor-
namos às atividades presenciais, não 
faltou movimento da APUB em busca 
de esperançar novos tempos. Nesse 
período nós, professores e professoras, 

ativos e aposentados, prosseguimos na 
luta pelo Estado Democrático de Di-
reito, Universidade Pública, carreira 
e condições de trabalho e pela APUB 
como espaço de encontro e cuidado 
entre nós e com a sociedade. Isto por 
acreditar que a Universidade Pública e 

a Educação mudam vidas e por defen-
dermos um projeto de país sem fome, 
sem miséria e que valorize a vida, por-
que sabemos que a nossa maior rique-
za somos nós, o povo brasileiro. Neste 
jornal, resumidamente, prestamos 
conta da nossa gestão. n

Eleições APUB (2022-2024)
Confira o passo a passo para vo-

tar no sistema Panágora:

1. Acesse a plataforma de votação 
através do link que será dispo-
nibilizado nos meios de comu-
nicação da APUB;

2.      Digite seu CPF, escolha por qual 
meio (e-mail, SMS ou whatsa-
pp) quer receber o código de 4 
dígitos;

3. Localize o código e digite no 
campo de confirmação;

4. Após autenticação com o códi-
go, o/a votante será encaminha-
do para o termo de responsabi-
lidade, então aceite e vá para o 
próximo passo;

5. Na tela de boas-vindas, veja o 

material referente ao evento e 
clique em acessar votação;

6.  Realize seu voto;

7.    Imprima ou envie por e-mail seu 
comprovante de voto. 

ATENÇÃO: SE NÃO RECEBER 
O CÓDIGO OU FOR IDENTIFI-
CADO COMO NÃO APTO PARA 
VOTAR

Caso você não receba o código, 
os dados estejam desatualizados ou 
não seja identificado como apto a 
votar, o sistema irá emitir um alerta 
indicando que faça um cadastro em 
separado para realizar seu voto. Os 
votos em separado serão avaliados 
para validação, ao fim do período de 
votação, pela comissão eleitoral.n
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O Eixo 1 parte do conceito de que 
a educação, com tais características, é 
parte de um projeto de universidade e 
de uma sociedade mais justa e iguali-
tária. O Sistema Federal de Educação 
inclui as carreiras do Magistério Su-
perior, Ensino Básico, Técnico e Tec-
nológico, essa última, organizada em 
institutos federais e também nas uni-
versidades, que a APUB busca repre-
sentar na Bahia.

Com base no projeto do Seme-
ar de intensificar o apoio à comuni-
dade, criando condições adequadas 
para o enfrentamento das crises sa-
nitária, econômica e social, a direção 
da APUB atuou nos Conselhos Su-
periores da UFBA, no CONSUPI do 
IFBA, no Conselho de Deliberativo 
do PROIFES e no Observatório do 
Conhecimento. Além disso, conta-
mos com a participação de docentes 
no Conselho de Representantes da 
APUB, como forma de capilarizar a 
atuação do Sindicato e cuidar melhor 
das demandas específicas de cada uni-
versidade ou campus. 

A gestão 2020-2022 procurou ser 
democrática e participativa. E ao lan-

çar o olhar sobre o conjunto de ações 
realizadas, destacamos inicialmente 
as de maior projeção da entidade e 
envolvimento popular, como o Pro-
jeto Universidade na Praça, realizado 
em setembro deste ano, no Campo da 
Pólvora, no centro de Salvador. Uma 
estrutura gratuita e aberta ao público, 
com 13 tendas, envolvendo estudan-
tes e professores/as que apresentaram 
trabalhos e interagiram com a socie-
dade baiana. Outro evento de grande 
expressão, do qual a APUB participou 
junto com o PROIFES-Federação que 
atuou na organização, foi a CONAPE 
(Conferência Nacional Popular de 
Educação), realizada em julho deste 
ano em Natal, Rio Grande do Norte. 
A Conferência culminou na Carta 
de Natal, instrumento norteador na 
construção de políticas públicas volta-
das para a educação pública brasileira. 

Destacamos também a participa-
ção do sindicato nas Marchas do Dia 
Internacional de Luta das Mulheres, 
no 08 de março em 2021 e 2022; re-
forçando o projeto feminista, de pro-
tagonismo das mulheres na política e 
na educação; o apoio ao Observatório 
do Conhecimento, especialmente na 

O resultado do semear 
A Chapa Semear apresentou plataforma com quatro eixos. 

Apresentamos a seguir, as propostas de cada eixo e o trabalho 
desenvolvido a partir do nosso compromisso  

EIXO 1- “Defesa da educação pública, gratuita, democrática, 
diversa, inclusiva, de qualidade, socialmente referenciada, 

plural, popular, feminista e antirracista”

Ação em defesa dos serviços publicos com distribuição de máscaras

Apub participa da 42º Marcha da Consciência Negra em Salvador

APUB participa do Encontro Regional de Trabalhadoras da Educação da Internacional da América Latina
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produção do filme “Ciência Luta de 
Mulher”, o qual apresenta a história 
de mulheres cientistas entre elas, 
Maria Glória Teixeira, pesquisadora 
baiana e docente da Universidade 
Federal da Bahia, cuja vida acadê-
mica-científica foi voltada a pesqui-
sar condições sanitárias que afetam 
principalmente pessoas ribeirinhas 
e de periferias; a participação da 
APUB no IV Encontro de Direitos 
Humanos do PROIFES, realizado 

em setembro deste ano, em Curiti-
ba-PR e no XVIII Encontro Nacio-
nal do PROIFES, em Natal/RN; ain-
da, a participação da APUB na 74ª 
Reunião Anual da SBPC (Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciên-
cia), no mês de julho, em Brasília, e 
no GT de Ciência e Tecnologia do 
PROIFES, no mês de outubro em 
Goiânia, defendendo pautas de re-
construção da ciência e tecnologia 
no Brasil.  n

APUB realiza cine debates sobre pautas da vida das mulheres CONAPE da esperança reafirma compromisso de educadoras/es com a defesa da Educação Pública

Marcha do Dia Internacional de Luta das Mulheres

Segunda edição do Universidade na Praça  Democracia e Esperança

Ato conjunto na UFBA contra os cortes de verbas das IFES
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“A APUB nasceu na Ditadura Mili-
tar em 1968, em reação às invasões nas 
universidades pela polícia. Seu compro-
misso, desde a sua origem, é com a de-
fesa do Estado Democrático de Direito 
e com a democratização da sociedade. 
O resgate da nossa história reafirma o 
compromisso no momento em que os 
processos democráticos são atacados. 
Mais do que tradição é dever e priorida-
de. Defendemos a democracia universi-
tária, inclusive para eleição de reitor, di-
retores e a participação da comunidade 
universitária nas decisões”.

No eixo 2, propusemos “manter, 
consolidar e ampliar as mobilizações 
e articulações, constituindo uma fren-
te robusta em defesa da democracia, 
das IFES, da autonomia universitária, 
mantendo e aperfeiçoando as articu-
lações com o PROIFES, no âmbito 
nacional e com a CUT/BA, no âmbito 
estadual”. Neste eixo, a APUB protago-
nizou ações que trouxeram resultados 
políticos importantes para a categoria. 

Eleições na UFBA e UNILAB
No caso do pleito eleitoral para 

escolha da nova Reitoria da UFBA, a 
vontade majoritária se expressou em 
uma única chapa, e o professor Paulo 
Cesar Miguez, como reitor, dá conti-
nuidade a uma gestão que desempe-
nhou um papel importante, inclusive a 
nível nacional, em defesa da universi-
dade pública. 

A mobilização da comunidade e a 
elaboração pelos Conselhos Superio-
res de uma lista tríplice, tendo o nome 
do candidato mais votado pela comu-
nidade universitária, garantiu a vitória 
da democracia.

Na UNILAB (sediada no Ceará 
e com campus em São Francisco do 

Conde, na Bahia), a APUB participou 
da coordenação da primeira consul-
ta à comunidade universitária e elei-
ção de Reitoria, quando concorreram 
duas chapas em março de 2021. A 
vontade majoritária foi respeitada. Na 
Bahia (campus dos Malês), o sindicato 
apoiou a eleição de diretoria que re-
conduziu a professora Mírian Sumica 
Carneiro Reis ao cargo, militante em 
defesa do projeto da sua universidade, 
eleita também como delegada para o 
Encontro Nacional do PROIFES.

A luta contra os cortes de verbas
Os cortes de verbas e ataques con-

tra a Educação, Universidade, Ciência 
e Tecnologia foram uma marca do go-
verno Bolsonaro, que se iniciou (2019) 
e termina (em 2022) enfrentando 
grandes mobilizações da comunidade 
universitária denunciando a grave si-
tuação das IFES. A APUB ocupou as 
ruas, participou e promoveu manifes-
tações durante esse período, manten-
do o compromisso com a pauta em 
defesa da Educação pública e contra as 
ameaças de estrangulamento das ativi-
dades de ensino, pesquisa e extensão.

Defesa do Estado Democrático 
de Direito 

A APUB esteve envolvida e ativa 
na defesa do Estado Democrático de 
Direito. Em sintonia com essa posição, 
apoiamos entidades como evangélicos 
pelo Estado Democrático de Direito; 
Associação Brasileira dos Juristas pela 
Democracia e o Grupo Tortura Nunca 
Mais Bahia.

No final de 2022, duas ações des-
tacam-se: o apoio à leitura, na Bahia, 
da Carta aos Brasileiros e Brasileiras 
em Defesa do Estado Democrático de 

EIXO II- Defesa do Estado Democrático de Direito da 
Universidade, da autonomia universitária

Ato de leitura da Carta em defesa do Estado Democrático de Direito

Direito, lançada pela USP e que obteve, 
em todo o Brasil, mais de um milhão 
de assinaturas; e a decisão inédita de 
apoiar uma candidatura.

A APUB não é partido político e 
nunca apoiou candidatura político-
-partidária. Porém, essa decisão foi 
tomada durante assembleia realizada 
no dia 07 de outubro, na sede do sindi-
cato, em razão da grande ameaça que 
a possibilidade de reeleição do atual 
governo federal, assim representaria 
não somente às Universidades públi-
cas, como também à Democracia bra-
sileira. Na oportunidade, a Assembleia 
Geral deliberou pelo apoio às candida-
turas de Luís Inácio Lula da Silva para 

Presidente e de Jerônimo Rodrigues 
para Governador do Estado da Bahia 
- nesse caso, declarando a posição con-
tra o retorno do carlismo no governo 
estadual, que tinha um candidato alia-
do do governo federal nesses últimos 
anos. Portanto, a posição da base filia-
da foi em reação ao congelamento de 
salário, ao corte de verbas da educação, 
ciência, cultura e tecnologia, mas tam-
bém contra o negacionismo - explícito 
durante a pandemia de Covid-19 - e o 
desmonte do país. Derrotar Bolsonaro, 
defender a Universidade Pública e o 
Estado Democrático de Direito foram 
as premissas para apoio às candidatu-
ras.  n

Apub em mobilização contra a PEC 32 em Brasília

Em Brasília  APUB e PROIFES participam de Encontro Nacional dos Servidores Públicos Aposentados e 
Pensionistas
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“A chapa 1: SEMEAR atuará 
para evitar a perda de direitos e re-
sistir às tentativas do desmonte da 
educação pública e de qualidade”.

Campanha salarial
A política do governo de conge-

lamento da remuneração dos servi-
dores federais, inclusive proibindo 
por lei o reajuste salarial até o fim 
de 2021, a pretexto de “sacrifício” na 
pandemia, bloqueou a luta pelas rei-
vindicações salariais. Em 2022, ano 
eleitoral, existiam limitações à con-
cessão de reajustes. Neste quadro, a 
APUB incorporou-se à campanha 
nacional de recomposição salarial 
(19,99%) e valorização do serviço 
público e dos servidores federais. O 
objetivo foi denunciar as sucessivas 
perdas promovidas pelo governo 
Bolsonaro e firmar uma base para 
reivindicações de futuras recompo-
sições.

O movimento nacional concen-
trou-se na defesa das condições de 
trabalho, e no direito das professoras 
e professores ativos e aposentados 
no sentido de expressar a unidade da 
categoria.

Nessa linha, destaca-se o enfren-
tamento da PEC 32, que propunha 
uma “Reforma Administrativa” con-
tra o serviço público e o funcionalis-
mo. A APUB participou ativamente 
do movimento nacional que, em 
2021, conseguiu paralisar o anda-
mento da PEC.

Dentre as ações voltadas especi-
ficamente para a categoria, destaca-
mos: 

EIXO 3 - Defesa dos direitos, da carreira e 
das condições de trabalho docente

APUB participa do IV Encontro de Direitos Humanos do PROIFES

Ocupa Brasília  APUB mobilizada em defesa das universidades públicas e contra os cortes

Defesa de condições de 
trabalho na pandemia

A ação da APUB foi relevante na 
construção das resoluções do CON-
SUNI-UFBA, que regulamentaram 
o trabalho docente na pandemia, 
tanto em 2021 quanto em 2022. 

Foram promovidas pela entida-
de, reuniões presenciais, virtuais e 
assembleias gerais, em que os ter-
mos das resoluções foram exaustiva-
mente debatidos e suas conclusões 
levadas com sucesso para o CON-
SUNI pelos representantes docentes, 

sendo um deles o presidente do sin-
dicato. Foram momentos também 
de demonstração da importância 
dessa representação nos Conselhos 
Superiores da Universidade. 

Eleições na APUB 
Entre outras tarefas, com o retor-

no às atividades presenciais, a APUB 
promoveu a eleição dos representan-
tes docentes no Conselho Universi-
tário e no Conselho de Curadores da 
UFBA, e promoverá em novembro 
as eleições internas para escolha da 

Diretoria, Conselho Fiscal e Conse-
lho de Representantes para o biênio 
de 2022-2024.

Apoio às progressões e 
promoções na carreira

Diante do atraso nos processos 
para concessão de progressões e 
promoções funcionais, a APUB con-
quistou o adiamento do prazo para 
apresentação dos pedidos e agiu 
para acelerar a tramitação dos pro-
cessos já em curso.
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Sindicato inicia passagem nas unidades e campi das IFES baianas

Política para docentes 
aposentado/as

Aposentadoria é parte da carreira 
docente, e os professores e professo-
ras aposentada/os são parte essencial 
do sindicato. Na APUB, uma das 
entidades de representação docente 
mais antiga do Brasil, mais da me-
tade (51% em outubro de 2022) dos 
filiados e filiadas são aposentados. 

A APUB executa uma política 
para aposentados e, inclusive, a pro-
pôs, e foi aprovada no Encontro Na-
cional do PROIFES, para compor a 
política nacional recomendada aos 
demais sindicatos. Essa política in-
clui vários itens:

1. Inclusão na pauta de defesa dos 
direitos humanos, do combate ao 
idadismo (preconceito contra os 
idosos);

2. A participação no MOSAP (Mo-
vimento Nacional dos Servido-
res Aposentados e Pensionistas)  
e nos Conselhos Estaduais dos 
Idosos. A APUB, é uma das 213 
entidades filiadas ao MOSAP, 
participou do Encontro Nacional 

e da Assembleia Geral, na qual re-
presentante do sindicato foi eleito 
para o Conselho Fiscal. 

3. Manutenção de uma diretoria no 
sindicato. No caso da APUB é a 
Diretoria Social e de Aposentados.

4. Manutenção de uma Comissão de 
Aposentados. Na APUB, é uma 
comissão aberta para todos os in-
teressados, autônoma, que elege 
sua coordenação e propõe ativi-
dades.   

5. Realização de encontros de con-
graçamento.

Além da participação em eventos do 
Sindicato, a APUB promoveu o En-
contro de Aposentados. Em 2022, 
pós-pandemia, foi realizado no dia 
21 de outubro, o 7º Encontro dos 
Aposentados na Casa da Amizade 
que teve como lema: “Alegria do Re-
encontro”.

6. Reconhecer, promover e divulgar 
a vida e obra de professores e pro-
fessoras que contribuíram para 
ampliação do conhecimento em 
suas áreas de atuação. A APUB 
tem promovido ou apoiado lan-

Ação 3,17% Vitória da persistência em defesa dos direitos

çamentos de livros e eventos com 
essa perspectiva.

7. Promover meios de atualização de 
informações, acompanhamento 
e apoio aos que enfrentam pro-
blemas de saúde, o que na APUB 
tem sido assumido especialmente 
pela Comissão de Aposentados.  

Processos Judiciais 
A Comissão de Aposentados tem 

acompanhado os processos judiciais, 
especialmente, a ação dos 3,17%, 
percentual resultante da diferença 

entre o índice de reajuste aplicado 
em janeiro de 1995 (22,07%) e o le-
galmente devido (25,24%) aos do-
centes entre 1995 e 2021. Mesmo na 
pandemia, os trabalhos foram conti-
nuados, inclusive em atividade pre-
sencial, com uma equipe dedicada 
ao acompanhamento de cada passo 
do processo. Apesar de toda a aten-
ção da APUB, o processo avança len-
tamente. Os quatro primeiros lotes já 
foram expedidos para o TRF-1 em 
Brasília. Os dois primeiros poderão 
ser pagos ainda este ano. Em 2023, 
serão homologados e expedidos os 
demais lotes. n
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“Os ataques constantes às IFES 
e aos servidores públicos, com ten-
tativas de redução dos direitos e 
sucateamento do trabalho acadê-
mico, têm afetado de forma direta 
todas as pessoas que vivem no es-
paço da educação pública no nosso 
país. Ser docente tem se tornado 
um exercício constante de resiliên-
cia em vários aspectos. Precisamos 
semear a esperança de que mo-
mentos melhores virão. A pande-
mia aflorou de forma importante 
essas questões”.

Neste contexto, o cuidado 
emerge como um eixo ainda mais 
prioritário. Na pandemia, o cui-
dado envolveu a diminuição de 
atividades e encontros presen-
ciais, substituídos por grupos e 
reuniões virtuais. 

A APUB distribuiu máscaras 
aos professores e professoras, in-
clusive em eventos e na sede após 
o retorno presencial gradual, e 
participou do Comitê Baiano “Va-
cina pelo SUS Já!”, que tinha a fi-
nalidade de levar o debate público 
sobre vacinação e pressionar os 
órgãos competentes para vacinar 
toda a população baiana pelo SUS, 
com sua expertise e gratuidade. 

Algumas atividades foram re-
alizadas virtualmente. No dia 
do Professor e da Professora, em 
2021, o tradicional caruru foi en-
tregue aos docentes através de sis-
tema “passe e pegue” na sede do 
sindicato. 

Manutenção da  
qualidade de vida 

Para apoiar a manutenção da 
qualidade de vida foram manti-
dos ou firmados convênios. As 

ações do plano Apub Saúde foram 
acompanhadas e para auxiliá-lo, 
a Assembleia Geral aprovou pro-
postas da diretoria do sindicato 
para doação, com condicionantes, 
de R$ 1.500,000,00 (um milhão e 
quinhentos mil reais), com o ob-
jetivo de garantir a assistência à 
saúde para os usuários e usuárias.  

Ainda nesse âmbito, a APUB 
apoiou o projeto “Promoção da 
Saúde Docente”, promovido pelo 
IMRS – Instituto Multidiscipli-
nar de Reabilitação e Saúde e pelo 
Departamento de Educação Física 
da UFBA, cuja ação visa oferecer 
assistência fonoaudiológica, fi-
sioterapêutica e de orientação em 
educação física para cuidado das/
os docentes filiadas/os. 

O sindicato assinou, também, 
convênio com o GYMPASS, apli-
cativo que dá descontos em aca-
demias, hidroginástica, natação, 
meditação, yoga, entre outros ser-
viços. Mais de 200 professores já 
se inscreveram.

Retorno dos encontros 
presenciais 

Com o declínio da pandemia, 
os momentos de encontro pre-
sencial retornaram com força: 
Eventos no Bar D.E, lançamen-
tos de livros, Forró da APUB 
(10/06/2022), Caruru do Profes-
sor e da Professora (15/10/2022), 
que reuniu dezenas de pessoas na 
sede o Encontro dos Aposentados 
(21/10/2022), realizado na “Casa 
da Amizade” com o lema: ALE-
GRIA DO REENCONTRO, VA-
MOS JUNTOS COMEMORAR!, 
foram alguns dos destaques das 
ações realizadas presencialmente 
após esses dois anos.

EIXO 4 - Espaço de encontro e Cuidado

Alegria do reencontro VII Encontro de Aposentados e Aposentadas da APUB

Aniversário de 54 anos da APUB Sindicato Doação com encargos Apub Saúde

Caruru da APUB celebra o dia do professor e da professora

APUB arrecada doações para atingidos pelas enchentes na Bahia


