ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA APESJF REALIZADA NO DIA 16 DE MAIO DE 2012. Havendo
quórum legal, a Assembléia Geral teve início com a presença de 145 docentes, tendo os
seguintes pontos de pauta. I - INFORMES: (a) Reunião do setor das IFES no Andes SN, Brasília,
em 12 de maio de 2012: o Vice-Presidente da Apes JF, delegado enviado ao evento, professor
Paulo César de Souza Ignácio, relatou que: estiveram presentes 60 representantes de 42 seções
sindicais; o Andes SN ganhou ação no STJ confirmando o registro sindical da entidade; foi
realizada em 10 de maio de 2012, audiência entre o Ministro da Educação, Aloízio Mercadante,
e a diretoria do Andes SN, onde foi comunicado que seria publicada na segunda-feira, dia 14 de
maio de 2012, uma Medida Provisória em substituição ao Projeto de Lei 2203/2011 que
contemplava parte do acordo emergencial assinado em agosto de 2011, entre representantes
do governo federal e as entidades representativas dos docentes; os representantes das seções
sindicais do setor das IFES, votaram favoravelmente (33 votos a favor e 3 abstenções) pela
deflagração da greve nacional dos docentes, a partir de 17 de maio de 2012, por tempo
indeterminado, de acordo com a pauta a ser encaminhada e protocolada pelo Andes SN nos
Ministérios da Educação e do Planejamento, pauta esta lida na assembleia. II –
MANIFESTAÇÕES SOBRE A DEFLAGRAÇÃO DA GREVE: Ao todo, 16 pessoas presentes na
assembléia se inscreveram para manifestar sobre a oportunidade de realização da greve e
sobre a data mais indicada para a deflagração. De uma forma geral, a esmagadora maioria das
manifestações foram favoráveis à deflagração da greve nacional dos docentes, seguindo a
recomendação da reunião do setor das IFES no dia 12 de maio, recomendando entretanto seu
início para o dia 21 de maio tendo em vista as peculiaridades locais. III – DELIBERAÇÕES: (a)
Com 141 votos favoráveis, três contrários e uma abstenção, a assembléia deliberou pela
deflagração da greve na UFJF e no IF Sudeste MG, a partir do dia 21 de maio de 2012. (b)
Atendendo ao apelo do Diretório Central dos Estudantes, a assembléia da Apes deliberou
encaminhar ao Reitor da UFJF, solicitação para a suspensão, durante a greve, da discussão nos
diversos conselhos da instituição, de temas que suscitem um maior debate entre os estudantes,
tais como o novo Regulamento Acadêmico da Graduação. Não havendo outros assuntos, lavrei
esta ata que a seguir assino. Juiz de Fora, 16 de maio de 2012. Paulo Roberto de Castro Villela
Secretário Geral da Apes.

