Comando Geral de Greve dos Docentes da UEPB
ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS E APROVADOS NA REUNIÃO DO DIA 11/05/2017:
- Propor na Assembleia Geral dos Docentes do dia 17 próximo aval para radicalização das
atividades de greve.
- Publicar “artes” com os nomes e respectivos departamentos dos integrantes das comissões
do CGG.
- Discutir as finanças da greve como ponto de pauta de uma reunião do CGG, numa
perspectiva política, visando, inclusive, construir propostas de captação de apoio financeiro de
outras entidades (sindicais e demais).
- Articular as comissões financeira e política para traçar um plano de finanças da greve.
- Reativar e ampliar a Comissão Financeira.
- Realizar Assembleia Geral Docente no próximo dia 17(quarta-feira), com a seguinte pauta:
Informes, Avaliação e Encaminhamentos.
- Se fazer presente na(s) atividade(s) da ALPB, no próximo dia 18 (quinta-feira).
- Encaminhar posicionamento político mais “ofensivo” em relação à situação dos professores
substitutos e emitir uma nota de apoio aos mesmos (Silvanio e Socorro farão o esboço para
apreciarmos na próxima reunião).
- Encaminhar, urgentemente, novo documento, exigindo a prorrogação dos contratos dos
professores substitutos, evidenciando que o término dos contratos esteja associado à
conclusão do semestre letivo.
- Emitir nota de apoio aos trabalhadores da alpargatas (Cida e Edson farão o esboço para
apreciarmos na próxima reunião).
- Hospedar, na página da aduepb, um espaço virtual específico para a greve, a ser
coordenado/alimentado/administrado pela Comissão de Comunicação, juntamente com os
assessores de comunicação.
- Publicar nota sobre o PCCR a partir da que foi elaborada e divulgada por Sheyla.
- Acelerar a publicação da charge que já foi aprovada na Comissão de Comunicação que
engloba Reitor e Governador, providenciando: pirulitos, banners e publicação nas redes
sociais, devendo estar tudo pronto no dia 18 para a ALPB.
- Produzir, imediatamente, um informe sucinto da reunião de hoje com o Reitor.
- Encaminhar, dentro da programação do “vem viver a greve”, uma próxima mesa de debate,
abordando o tema da precarização e sucateamento das universidades estaduais, convidando
representantes da UERJ e da UERN.

- Apoiar a ida de seis estudantes de Campina Grande para atividade cultural em Guarabira,
através do ressarcimento das passagens de ônibus (ida e volta), orientando que sejam
passagens estudantis.
- Apoiar a vinda de professores substitutos para a reunião de amanhã, através do
ressarcimento dos valores de combustível, estabelecendo-se o valor de R$100,00 para cada
carro com lotação completa.
- Fazer-se presente na reunião dos professores substitutos, através da representação de
Edson, Leonardo, Silvanio e Socorro.
- Contemplar, no documento da pauta da greve, a discussão de revisão dos contratos dos
professores substitutos para um período superior a seis meses, garantindo-lhes um mínimo de
estabilidade/durabilidade do contrato.
- Realizar reunião conjunta da Comissão Política com o GT do orçamento prévia à reunião com
o Reitor (segunda-feira).
Encaminhamentos aprovados para a revisão do manifesto:
- Elaborar o resumo e “enxugar” o texto completo para publicar e coletar assinaturas online,
em sítio eletrônico identificado/recomendado pela assessoria de comunicação (avaaz, petição
pública ou outro).
- Encaminhar uma solicitação de apoio ao manifesto e à coleta de assinaturas pelas demais IES
estaduais e outras.
- Relacionar a situação da UEPB às situações da UERJ e UERN, dando visibilidade à ofensiva
nacional de precarização e sucateamento das Universidades Estaduais.
- Contemplar a discussão dos “100% estatal”, inserindo-a desde o título.
- Inserir dados concretos da UEPB que ilustrem os impactos gerados pelas restrições de gastos
impostas pelo Governo do Estado (ver nota de repúdio aprovada no ANDES).
- Rever a última frase do manifesto, contemplando – para além da ameaça de fechamento – a
defesa da qualidade de seu funcionamento.
- Ampliar a comissão de elaboração do manifesto (Sheyla, Sarmento, Nelson), através da
inserção de Cristiane; devendo Nelson, Cristiane e Sarmento rever as questões de dados e
percentuais orçamentários.

