RELATÓRIO DA DELEGAÇÃO DA ADUFERPE SOBRE A
REUNIÃO DA REGIONAL NORDESTE II DO ANDES-SN
Levy Paes Barreto e Sandra Helena Dias de Melo (delegados-Diretoria)
Forma e data da escolha das(os) delegadas(os): Diretoria – dia 21 de fevereiro de
2013
Denominação do evento: Encontro Regional Nordeste II do ANDES-SN
Organização do evento: Regional Nordeste II do ANDES-SN
Tema do evento: Assembleia Geral de Docentes na UFRN; Debate: Condições de
Trabalho e Assédio Moral e Discussão do Caderno de Textos do 32º Congresso do
ANDES-SN.
Período de realização: 22 e 23 de fevereiro de 2013
Localidade do evento: Natal (RN) – Universidade Federal Rio Grande do Norte

Conjuntura:
A reunião foi solicitada por sindicalizados da ADURN, por conta da necessidade da
escolha da delegação da ADURN para participação no 32º Congresso do ANDES-SN,
bem como pela necessidade de discussão do Caderno de Textos do Congresso. Em
caráter de urgência, a convocação foi feita às seções sindicais da Regional Nordeste II,
na qual está inserida a ADUFERPE.

Devido a divergências políticas entre

professores(as) da UFRN, a Assembleia foi suspensa após votação. Atualmente, o
ANDES-SN tem atuado política e juridicamente na ADURN, embargando o processo
de desfiliação promovido pela atual gestão da seção sindical.

Discussão e deliberações:
No Debate Condições de Trabalho e Assédio Moral, foram apresentados problemas de
assédio vivenciados por professores da UFRN e também de outras instituições no país.
A mesa para o debate foi composta por representantes da Regional Nordeste II, da
ADUFPB-João Pessoa, e sindicalizado da UFRN.

Denúncias de intimidação,

reprovação de estágio probatório sem justificativa, de perdas de processo e transferência
de decisão – com prejuízo da autonomia de comissões de direito, foram feitas e
avaliadas. Também foi discutida, como forma simbólica de assédio, a pressão sofrida

por professores(as) em relação a fornecimento de parecer mediante curto espaço de
tempo, destacando-se o adoecimento do professorado ou, por outro lado, o processo de
descrença na autonomia das Instituições Federal de Ensino. Como resultado da
discussão, houve um entendimento da necessidade de luta das seções sindicais e do
movimento docente em enfrentar os desafios contra o assédio moral sofrido pelo(a)
professor(a). Na discussão sobre Caderno de Textos do 32º Congresso do ANDESSN, foi inicialmente aprovada a pauta (Informes das AD e discussão do Caderno do 32º
Congresso do ANDES-SN), com acréscimo do ponto “análise de conjuntura”. As
seções sindicais presentes – ADUFERPE; ADUFPB-João Pessoa; ADUFCG- Campina
Grande; ADUERN-Mossoró; ADUFERSA-Mossoró, bem como professores(as) da
UFRN, deram informes da Assembleia de escolha da delegação do 32º do ANDES e do
planejamento e execução da discussão do Caderno de Textos. A ADUFERPE deu
informes sobre a posse no dia 20/02, e sobre a escolha da delegação para Congresso do
ANDES-SN. Em seguida, na avaliação de conjuntura, foi defendida a necessidade de o
movimento se fortalecer e se articular com a CSP-Conlutas e Movimentos Sociais,
tendo em vista os ataques e a política do governo federal. Na discussão sobre o Caderno
de Textos do 32º Congresso do ANDES-SN, foram avaliadas questões relativas à
carreira docente e à necessidade de haver estudo e debates de textos/documentos sobre a
nova lei 12.772/12 (Presidência da República), sobretudo os veiculados pelo MEC,
SeSU, e ANDES; ao problema das universidades comunitárias; a ações de
fortalecimento da central sindical à qual o ANDES está filiado, a CSP-Conlutas,
principalmente nos estados; à proposta de fundo único feito pelo ANDES. Em relação a
este último ponto, foi informado pela Secretaria Regional Nordeste II que a greve
causou uma baixa no caixa de algumas seções sindicais. Algumas que pela sua forma de
organização sindical já apresentavam problemas financeiros, têm enfrentado problemas
para participar de eventos, como o 32º Congresso do ANDES-SN. Nesse contexto, as
seções sindicais presentes, bem como a Secretaria Regional Nordeste II, e em destaque
a ADUFERPE, analisaram a solidariedade sindical como saída para o problema.

Por

fim, foram escolhidos os dois próximos encontros da Regional Nordeste II: 1º Encontro
Regimental pós-Congresso; 2º Encontro Temático.

Deliberações aprovadas:
30 (trinta) dias após o 32º Congresso do ANDES, deverá ocorrer o Encontro Regimental
da Regional Nordeste II, para avaliar o Congresso do ANDES-SN e suas deliberações –

dar sequência à luta do movimento docente. O encontro será sediado pela ADUERNMossoró, no Rio Grande do Norte. Em meados de maio, ocorrerá outro Encontro da
Regional Nordeste II, cujo tema será Organização Sindical na Base do ANDES-SN. O
encontro será sediado pela ADUFERPE -– na Unidade Acadêmica de Garanhuns.

Avaliação das possíveis consequências e/ou aplicações na base docente da UFRPE:
Compreende-se como muito positiva a realização do encontro temático da Regional
Nordeste II do ANDES-SN em Garanhuns, tendo em vista a urgência na discussão da
organização sindical da base do ANDES. Com a criação das Unidades Acadêmicas de
Garanhuns e de Serra Talhada, há a demanda dessas unidades e da ADUFERPE em
melhor conhecer e discutir as formas de organização da base do ANDES-SN.

Recife, 11 de março de 2013.
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Sandra Helena Dias de Melo (Secretária Geral)

