
Informes para Assembleia Geral 

Visita às unidades 

A diretoria da Apub, com a Comissão de Mobilização, continua as passagens nas  unidades da UFBA, 

iniciadas no início do semestre letivo. As visitas já aconteceram no Instituto de Letras, Escola de Teatro, 

Nutrição, Biologia, IHAC, Igeo, Creche da UFBA, Faced e Enfermagem. Também é objetivo das visitas, 

articular a indicação de um docente que possa, temporariamente, fazer a interlocução entre a Apub e a 

sua unidade. 

Panfletagem 

Além das visitas às unidades a diretoria da Apub realizou panfletagens de chamada para a Assembleia 

ontem (07/11) 

Comissão de Mobilização 

A Comissão foi um encaminhamento da Assembleia Geral  de 24 de agosto e se reúne todas as quartas-

feiras, às 10h, na sede da Apub.  

CRES 

A Apub participou de palestra com o o ex-Reitor da Universidade de Córdoba, Francisco Tamarit, sobre a 

construção da III Conferência Regional de Educação Superior da América Latina e Caribe, CRES - 2018, com 

foco no sistema educativo latino e que definirá as políticas públicas para a próxima década. A Conferência 

é uma iniciativa da UNESCO. Tamarit denunciou a franca campanha da Organização Mundial do Comércio 

ao longo dos últimos anos para forçar que a educação se transforme em uma commoditie Sindicato 

acompanhando as articulações.  

IV Encontro Pedagógico Latino-Americano da IEAL 

A Apub irá participar do IV Encontro Pedagógico Latino-Americano da IEAL (Internacional da Educação da 

América Latina) que acontece entre os dias 15 e 17 de novembro. Participam o professor Nildo Ribeiro 

(ICS), professora Fernanda Almeida (Creche) e a professora Ana Clara Rebouças (Odonto) que abordarão 

questões relacionadas à discriminação racial , LGBT e de gênero. A presidenta da Apub Luciene Fernandes 

também estará presente representando o PROIFES-Federação. 

Conhecimento Sem Cortes 

Foi lançada no dia 16 de outubro a Campanha Conhecimento Sem Cortes na UFBA, organizada pela Apub 

com apoio da Reitoria, Assufba e DCE. O painel Tesourômetro, que fica ao lado da Reitoria, está sendo 

atualizado diariamente. 

Serviço Público 

A Apub tem se mobilizado em defesa do serviço público. Houve articulação na tentativa de reorganizar o 

Fórum Estadual dos Servidores. Também articulação com o PROIFES, que entregou uma carta às centrais 

sindicais reivindicando da discussão da pauta dos servidores. Um dos resultados dessa iniciativa foi o 

convite que o PROIFES recebeu para participar da lenária Nacional do Setor Público e das Estatais da CUT, 

que ocorreu nos dias 19 e 20 de outubro em São Paulo. Joviniano Neto participou representando a 

Federação e fará informe. O relato dele também está disponível impresso na entrada.  

Hoje na AG teremos um momento de fala da professora Graça Druck sobre os ataques ao serviço público 

e Edvaldo Pitanga (Sintsef-BA) representando a CUT para falar sobre as articulações sindicais  


