
Em debate, reenquadramento 
na carreira e Funpresp

Com a demanda dos pro-
fessores diante das mudanças 
na carreira, Apub consultou 
os serviços dos setores de pes-
soal da UFBA, IFBA e UFRB, 
para tomar esclarecimentos 
e acompanhar o processo de 
implantação da nova carreira 
docente.

As alterações a serem fei-
tas em decorrência da Lei 
12.772/12 serão feitas de for-
ma automática para as classes 
de Auxiliar e Assistente. Para 

a de Associado, cada docente 
deve fazer a solicitação até o 
dia 31 de março. Em cada IFE, 
o procedimento será feito de 
uma forma diferente.

Na UFBA, é pela internet, 
através do site do SPE (www.
spe.ufba.br). O professor deve 
acessar o item intranet e clicar 
na palavra reposicionamento, 
informar os dados e preencher 
o requerimento. Depois, tem 
que enviar a cópia do diploma 
frente e verso em anexo.

No IFBA, é por meio de 
requerimento impresso, a ser 
retirado no setor de Protoco-
lo. O documento deve ser pre-
enchido e assinado, e entregue 
com cópia frente e verso do 
diploma. 

Na UFRB, a forma ainda 
não foi definida. De acordo 
com a Progep (Pró-Reitoria 
de Gestão de Pessoal), as ins-
truções serão divulgadas pos-
teriormente no site da insti-
tuição.

Para discutir sobre os de-
safios da nova carreira, com 
sansão da Lei 12.772/12 em de-
zembro passado pela presiden-
te Dilma, e do novo Fundo de 
Previdência para os servidores 
públicos federais, o Funpresp, 
a Apub realiza, no próximo 
dia 21, o debate Aposentados e 

aposentáveis: desafios da nova 
carreira e Funpresp. Realização 
da Comissão de Aposentados 
do Sindicato, instalada recente-
mente, o evento pretende apro-
fundar as discussões sobre os 
temas. Por isso, a participação 
dos docentes é fundamental. 

O debate ocorre no Auditó-

rio do Pavilhão de Aulas Glau-
ber Rocha, antigo PAF III, em 
Ondina, às 15h.

Participam do debate a de-
putada federal Alice Portugal, 
a especialista em Legislação de 
Pessoal, Vânia Prisca, e o vice-
-presidente do Proifes Federa-
ção,  professor Nilton Brandão.

Diretoria acompanha a implantação da nova carreira 
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Diretoria da Apub 
solicita espaço 
em reuniões de 
departamento

A diretoria da Apub está 
enviando ofício para os 
chefes de departamentos e 
centros, para apresentar as 
metas da atual diretoria e 
propostas sobre temas re-
levantes para o movimento 
docente (reestruturação de 
carreira, condições de tra-
balho, Previdência e apo-
sentadoria, por exemplo), 
conhecer as demandas, re-
ceber opiniões, críticas e 
sugestões, fomentando o di-
álogo entre o Sindicato e a 
base.

Para a diretoria da Apub, 
a força e eficácia da entida-
de dependem da representa-
tividade da mesma e da ca-
pacidade de encaminhar as 
demandas e reivindicações 
dos professores, a partir dos 
diferentes espaços de traba-
lho e vida acadêmica.
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Nova representação 
da Apub no Conselho 
Deliberativo do 
Proifes Federação

A nova diretoria da Apub 
Sindicato participou pela pri-
meira vez das discussões do 
Conselho Deliberativo (CD) 
do Proifes Federação, ocorri-
das no dia 1º e 2 deste mês, em 
Brasília, através do vice-presi-
dente, Ubiratan Félix, e o di-
retor Social e de Aposentados, 
Joviniano Neto.

 No encontro, os diretores 
da Apub buscaram intensificar 
os contatos e obter informa-
ções com outros sindicatos de 
docentes; levar reivindicações 
da base da Bahia a respeito da 
implantação da nova carreira 
e do Funpresp; avaliar, com 
junto com às demais ADs, as 
estratégias para intensificar a 
campanha salarial dos servi-
dores públicos federais (SPF) 
deste ano e sugerir mudanças 
na política de comunicação da 
Federação. 

Além da ampla divulgação 
e do acompanhamento da im-
plementação da nova carreira 
docente nas instituições fede-
rais de educação (IFE), o Con-
selho definiu pauta em torno 
da instalação de fóruns esta-
duais e nacional para debater 

Professor, professora, sindicalize-se e contribua para  
as nossas conquistas. Acesse www.apub.org.br 

Diretoria da Apub Sindicato atualiza pauta de reivindicações com a Reitora da UFBA

Por entender que a crise 
vivida no ano passado foi 
encerrada com a eleição, a 
diretoria da Apub Sindicato 
entrou com pedido de extin-
ção de ações judiciais contra 
um grupo de professores que 
participaram do movimento 
pela destituição da antiga 
diretoria. A solicitação foi 

protocolada na 28ª Vara do 
Trabalho de Salvador pela 
assessoria jurídica da enti-
dade em 19 de dezembro, 
seis dias após a posse. Esta 
informação, inclusive, foi 
divulgada pela presidente da 
entidade sindical, Cláudia 
Miranda, no dia 15 de janei-
ro, durante o primeiro deba-

te sobre carreira.
No documento entregue 

à Justiça, a Apub afirma que 
o processo eleitoral legítimo, 
ocorrido em novembro, re-
solveu democraticamente a 
questão, acarretando a perda 
do objeto.

Para dirimir quaisquer dú-
vidas e tranquilizar os profes-

sores citados para a audiência 
em 11 de março, foi encami-
nhado, no mês passado, ofício 
aos mesmos, com a cópia do 
requerimento enviado à Jus-
tiça. No texto, a Apub mani-
festa o desejo de que eventuais 
divergências sejam resolvidas, 
democraticamente, nas ins-
tâncias da entidade.

Consolidação da democracia leva à extinção de processo judicial contra professores

educação nas universidades 
e institutos federais; a neces-
sidade da participação dos 
sindicatos filiados ao Proifes  
na IX Conferência Regional 
Internacional da Educação 
da América Latina (IEAL); 
no Fórum Regional do Conae 
(Conselho Nacional da Edu-
cação) e no Encontro Nacio-
nal do Proifes Federação, que 
ocorre em agosto próximo, no 
qual se espera avançar na dis-
cussão sobre a organização do 
movimento docente do país e 
o plano de atuação da Federa-
ção frente às nossas lutas. 

Durante a reunião, apro-
fundou-se a discussão sobre os 
temas pendentes no GT de car-
reira, como a progressão para 
Titular e o reconhecimento de 
saberes e competências, funda-
mentais na carreira de EBTT.

Audiência com a 
Reitora da UFBA 
reabre diálogo

Na quarta-feira (6), a presi-
dente da Apub Sindicato, Cláu-
dia Miranda, diretor Social e de 
Aposentados, Joviniano Neto 
e a diretora Administrativa, 
Marilene Santil, se reuniram 
em audiência com a Reitora da 
UFBA, Dora Leal Rosa, para 
tratar sobre reivindicações dos 
professores, como a definição 
da carga horária em sala de aula 
de no mínimo 8 horas sema-
nais; segurança; progressão de 
professores Associado 4 para 
Titular; nomeação dos concur-
sados (respeitando os editais); 
expansão da universidade; di-
vulgação do relatório sobre im-
plantação do Reuni; criação de 
novas unidades, a exemplo da 

reabertura do Colégio de Apli-
cação e do Instituto de Educa-
ção Física. Outro ponto foi a 
defesa, junto à Andifes, de de-
finição dos incentivos a profes-
sores em locais de difícil acesso.

Apub Responde: 
primeiras questões já 
estão no site

Para compartilhar os es-
clarecimentos a respeito dos 
impactos da nova carreira do-
cente, a partir da Lei 12.772/12, 
sancionada em dezembro úl-
timo, que passou a valer em 1° 
de março, a diretoria da Apub 
criou um novo canal de intera-
ção com a base, com perguntas 
e respostas sobre o tema. As 
primeiras questões apontadas 
pelos docentes já foram publi-
cadas.


