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A nova Diretoria da ADUFERPE iniciando sua programação para o biênio 20152017 resolveu realizar sua primeira reunião com os associados da Unidade Acadêmica
de Serra Talhada (UAST), no dia 15 de julho de 2015, com o objetivo de construir
conjuntamente as ações que serão desenvolvidas especificamente para a UAST.
A reunião aconteceu às 15:30h. quando os presentes iniciaram a fala
parabenizando a nova diretoria, mas que estavam em dúvidas se teriam a mesma
atenção prestada pela diretoria anterior. Colocaram que gostaria que a ADUFERPE
continuasse presente na UAST e informaram da necessidade de maior cobrança sobre
uma pauta local que foi elaborada pelos professores da UAST, encaminhada a reitoria,
mas que pouco havia avançado. O Prof. Paulo Donizatti pediu a palavra e colocou que
na atual gestão haverá reuniões mensais nas Unidades Acadêmicas para justamente
acompanhar as demandas locais.
Questionaram sobre a necessidade de uma nova Assembleia para discutir o
ingresso ou não no movimento de Greve Nacional, que não entendiam qual a razão de
não se convocar uma nova Assembleia. O Prof. Cícero Monteiro de Souza tomou a
palavra e colocou que tão logo se iniciem as aulas a diretoria da ADUFERPE pensa em
convocar uma nova Assembleia, que nesse momento a UFRPE se encontrava esvaziada
e que era necessário garantir um quórum maior nas Assembleias para que a decisão
tomada tenha maior representatividade.
Colocaram que após as eleições os associados da UAST se reuniram e que foi
colocada em pauta de discussão a criação de uma subseção da ADUFERPE na UAST,
mas que no momento a maioria achou desnecessária tal iniciativa. O Prof. Marcus Metri
Corrêa colocou que alguns sindicatos de IFES adotaram essa nova estruturação, citou
como exemplo da Universidade Federal de Campina Grande, mas que fosse avaliado
com moderação porque na sua avaliação a fragmentação do sindicato tende a
enfraquecê-lo.

Nessa mesma linha de raciocínio os presentes questionaram se a atual diretoria
manterá o formato de realização de Assembleias Conjuntas nas Unidades Acadêmicas e
Sede. O Prof. Cícero Monteiro de Souza colocou que há necessidade de modificar o
Regimento da ADUFERPE, que não contempla as Unidades Acadêmicas, mas lembrou
aos presentes que foi sob sua presidência que se realizou a primeira Assembleia nesse
formato.
Como encaminhamento ficou o compromisso da atual diretoria de cobrar junto a
reitoria da UFRPE o andamento da pauta local e uma nova reunião para o início das
aulas.
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