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INFORMES SOBRE AS REUNIÕES DO CONSELHO DE REPRESENTANTES
DA ADUFERPE-Seção Sindical do ANDES-SN

A estrutura organizativa da ADUFERPE é composta de três instâncias deliberativas:
Assembleia Geral (instância máxima); Conselho de Representantes- CR (instância intermediária)
e Diretoria (instância executiva). Desde que tomou posse, a Diretoria da ADUFERPE (gestão
2013-2015) buscou reativar o Conselho de Representantes da ADUFERPE, Seção Sindical do
ANDES-SN, haja vista sua importância.1
O CR é composto por representantes de cada Departamento Acadêmico/Unidade
Acadêmica, indicadas(os) por seus pares, em um processo eleitoral, que ocorre paralelo à eleição
para a diretoria. Entre outras funções do Conselho, destacam-se: “formular políticas gerais e
específicas da ADUFERPE – SEÇÃO SINDICAL; encaminhar sugestões aos outros órgãos da
ADUFERPE – SEÇÃO SINDICAL, no sentido do cumprimento de seus objetivos; dar parecer
sobre matérias que devam ser objetos de deliberação da Assembleia Geral; criar comissões e
grupos de trabalho para a realização de estudos de interesse da ADUFERPE – SEÇÃO
SINDICAL.” (ver Regimento da ADUFERPE em www.aduferpe.org.br/)
A Primeira Reunião Ordinária do Conselho de Representantes na gestão atual, realizada
no dia 04 de abril de 2013, teve como pauta os seguintes pontos: (1) informes, (2) campanha de
filiação, (3) pauta local (condições de trabalho na UFRPE), (4) proposta de formação sindical, (5)
assessoria jurídica da ADUFERPE, (6) convênios com dentista e fonoaudióloga, (7) unidades
acadêmicas de Garanhuns (UAG) e Serra Talhada (UAST) e (8) encaminhamentos.
Esse espaço na página da ADUFERPE servirá como aporte para informar o extrato das
deliberações tomadas pelo Conselho aos(às) docentes da UFRPE. Dentre as deliberações
aprovadas nessa reunião, estão:

1. a diretoria da ADUFERPE construirá um cronograma de visitas para a campanha de filiação
que iniciará pela UAST, seguida da UAG, CODAI e departamentos da UFRPE/Dois Irmãos, o
qual será divulgado oportunamente;
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quórum, não ocorreu.
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2. todas(os) diretoras(es) participarão das visitas agendadas;
3. a Professora Maria Ângela Grillo, Conselheira do Departamento de História, agendará uma
reunião das(dos) docentes do Departamento com a diretoria da ADUFERPE para discutir
encaminhamentos sobre as condições da infraestrutura do Departamento de História;
4. com base nos resultados dessa reunião, a diretoria da ADUFERPE agendará uma audiência
com a reitoria da instituição;
5. as(os) Conselheiros terão um prazo de 15 dias para fazer o levantamento das condições de
trabalho e ensino em seus departamentos, baseados numa lista de pontos a serem observados, e,
em seguida, entregarão o resultado do levantamento à diretoria da ADUFERPE;
6. a diretoria da ADUFERPE agendará uma audiência com a reitoria para protocolar os dossiês
sobre as condições de trabalho e ensino na UFRPE e solicitar um posicionamento da reitoria;
7. os pontos pautados e não discutidos na reunião do Conselho de Representantes: “assessoria
jurídica da ADUFERPE”, “convênios com dentista e fonoaudióloga”, “unidades acadêmicas de
Garanhuns (UAG) e Serra Talhada (UAST)” foram remetidos para uma reunião extraordinária, a
ser realizada no dia 25 de abril de 2013.
A Primeira Reunião Extraordinária do Conselho em 2013 ocorreu, como previsto, no dia
25 de abril de 2013, com a seguinte pauta: (1) informes, (2) cursos de formação sindical, (3)
assessoria jurídica da ADUFERPE, (4) convênios com a dentista e a fonoaudióloga, (5) UAG e
UAST, (6) encaminhamentos. A seguir, apresentamos as deliberações aprovadas na reunião:

1. a diretoria da ADUFERPE disponibilizará um extrato das decisões de cada reunião do
Conselho de Representantes na página Web;
2. as atas do Conselho de Representantes serão enviadas por e-mail para as(os) Conselheiras(os)
antes da reunião em que serão lidas e aprovadas;
3. a diretoria disponibilizará um vídeo do 1º Curso de Formação Sindical intitulado “Concepção,
Estratégias e Práticas Sindicais” para os(a) professoras(es) que não puderem participar;
4. a comissão que fará um levantamento sobre a atuação da Assessoria Jurídica da ADUFERPE é
composta pelos professores José Henrique de Farias Neto, Hélio Cabral Lima e Olímpia da
Conceição Nazaré de Souza e terá 1 (um) mês de prazo máximo para realização desta atividade,
que será concluída com um relatório;
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5. o relatório elaborado pela comissão de acompanhamento da Assessoria Jurídica será
encaminhado à diretoria da ADUFERPE, para que essa convoque uma Assembleia Geral para
deliberar sobre o tema.

