
 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA APES JF realizada no dia 15 de junho de 2012, às 09:00 horas, na 

sede da Apes JF. I - INFORMES: O presidente da Apes JF, Rubens Rodrigues, abriu a assembleia e 

relatou o seguinte: (1) realizada no dia 12 de junho de 2012, reunião dos representantes do governo 

federal (MPOG e MEC) com o ANDES SN e demais entidades sindicais representativas dos docentes, 

conforme amplamente divulgado nos meios de comunicação da Apes JF. (2) Agendada nova rodada de 

negociações com o governo para o dia 19 de junho, com a promessa de apresentação, por parte deste, de 

uma nova carreira docente, tendo como parâmetro remuneratório a carreira dos pesquisadores de ciência 

e tecnologia. (3) O Comando Nacional de Greve recomendou que aos Comandos Locais de Greve (CLG) 

organizar uma vigília nas suas bases, para marcar a mobilização docente no dia 19 de junho, enquanto se 

negocia com o governo. (4) A intimação da ação movida pelo Ministério Público na Justiça Federal, 

solicitando o relaxamento da greve nas atividades docentes dos dois últimos períodos dos cursos de 

graduação, e no ensino médio do Colégio de Aplicação João XXIII e no IF Sudeste MG, e que tem como 

réus a UFJF, o Sintufejuf, além da Apes JF, foi prontamente respondida pela assessoria jurídica desta, 

dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas fixadas pela juíza federal. (5) A Apes JF manifestou 

publicamente seu apoio aos Coordenadores de curso da UFJF, que foram exonerados pelo reitor desta 

instituição, conforme nota amplamente divulgada nos veículos de comunicação da Associação. (6) Foi 

agendada reunião com o reitor do IF Sudeste MG, professor Mário Sérgio, para discussão sobre a greve 

docente naquela instituição. (6) Foi apresentado audiovisual sobre as atividades do CLG no calçadão da 

Rua Halfeld, no dia 12 de junho. (7) O representante da Faculdade de Engenharia na Apes JF, professor 

Júlio Teixeira, relatou que o Conselho de Unidade da Faculdade de Engenharia, aprovou uma moção de 

apoio à greve docente e dos TAE´s. II – AVALIAÇÃO DO COMANDO LOCAL DE GREVE: Apesar do 

CLG avaliar positivamente a marcação pelo governo, da reunião no dia 12 de junho, para apresentar uma 

proposta de carreira docente, de fato, só será possível fazer uma avaliação efetiva, depois que o governo 

concretizar sua promessa. III – DELEGADO CONAD: a assembleia aprovou por unanimidade a indicação 

do professor Paulo Cézar de Souza Ignácio como delegado da APES JF no 57º CONAD. IV – 

MANIFESTAÇÕES: aberta a palavra, 9 professores se pronunciaram e de uma forma geral visando 

fortalecer o movimento grevista. V – ENCAMINHAMENTOS: (1) Solicitar cópia do processo da ação 

movida pelo Ministério Público na Justiça Federal, para que se tenha conhecimento pleno da defesa 

apresentada por todos os réus no processo. (2) Programado a realização do Seminário sobre Carreira 

Docente, como atividade de vigília sugerida pelo CNG, no dia 12 de junho, visando mobilizar a categoria 

no dia em que o governo promete apresentar sua proposta de uma nova carreira docente. (3) Marcada 

para o dia 21 de junho, às 09:00 horas, a realização da próxima assembleia da Apes JF. (4) Diretoria 

deverá solicitar, às reitorias da UFJF e do IF Sudeste MG, o agendamento do calendário de discussão da 

pauta local de reivindicações junto a cada uma destas administrações. (5) O CLG deverá encaminhar 

moção de apoio aos alunos da Unifesp, face à repressão e criminalização do movimento estudantil que 

está acontecendo no campus daquela instituição. (6) O CLG deverá redigir e protocolar nas reitorias, com 

pedido de audiências aos respectivos reitores, documento com as principais reivindicações dos 

professores junto ao governo federal, como atividade de mobilização no dia 19 de junho. Não havendo 

mais assuntos a tratar, redigi e assino a presente ata. Juiz de Fora, 15 de junho de 2012, Professor Paulo 

Roberto de Castro Villela, Secretário Geral da APES JF. 

 


