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ATA DA 166a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ADCEFET-RJ. Aos 21 (vinte e um) 
dias do mês de novembro de 2016 (dois mil e dezesseis), no Auditório 3 (três) da Unidade do Maracanã 
do CEFET/RJ, a partir das 15h (quinze horas), em primeira convocação, e das 15h30min (quinze horas e 
trinta minutos), em segunda convocação, conforme edital publicado no dia 18 (dezoito) de novembro de 
2016 (dois mil e dezesseis), reuniram-se, sob a presidência do professor Alberto Jorge Silva de Lima 
(Presidente da ADCEFET-RJ), os docentes do CEFET/RJ. Os trabalhos foram abertos pelo presidente, 
convidando para compor a mesa diretora a professora Marta Maximo (Secretária Geral da ADCEFET-RJ) 
para secretariar. Imediatamente, o presidente leu o Edital de Convocação, com a seguinte proposta de 
pauta: 1 Informes; 2 Encaminhamentos da reunião do Setor das IFE do ANDES-SN de 19 a 20/11; 3 
Congresso do ANDES-SN;  4 Assuntos gerais. Como não foi solicitada nenhuma alteração da pauta, o 
professor Alberto iniciou informando que as falas seriam organizadas em blocos de 5 (cinco) inscrições, 
com duração de 3 (três)  minutos  cada,  com possibilidade de  reinscrição  e  abertura de novos blocos 
mediante aprovação da plenária.  Não havendo oposição  dos  presentes,  iniciando o primeiro  ponto  – 
Informes – o professor Alberto informou que a Direção Geral (DG) do CEFET/RJ havia respondido a 
ofício enviado pela ADCEFET-RJ em 17 (dezessete) de novembro no qual a entidade questionava sobre o 
tipo de resposta que havia sido dada pela administração à Recomendação 06/2016 do Ministério Público 
Federal  (MPF),  que  versa sobre  o controle  de  ponto eletrônico.  Em resposta,  a  DG enviou o ofício 
previamente enviado ao MPF em 25 (vinte e cinco) de outubro informando que “estamos estudando a 
melhor forma de adotar a recomendação nele contida”. O professor Alberto informou ainda que a cartilha 
contra  o  ponto  eletrônico  elaborada  no  âmbito  da  ADCEFET-RJ  está  em fase  de  finalização  para  a 
impressão de cerca de 3000 (três mil) exemplares e que parece não haver material semelhante em outros 
sindicatos.  A  convidada  Layse,  da  diretoria  provisória  do  SINTE-CEFET/RJ,  deu  o  informe  da 
refundação da  entidade,  com a  presença  em assembleia  de  cerca  de  130 técnico-administrativos  em 
educação (TAE) dos cerca de 600 TAE que há na instituição. Informou ainda que foram formadas nessa 
assembleia  uma direção  provisória  para  a  entidade,  uma  comissão  eleitoral  e  uma comissão  para  o 
acompanhamento do andamento do processo de compilação dos documentos  relativos ao controle de 
ponto eletrônico com vistas à resposta à recomendação do MPF. Disse ainda que o SINTE-CEFET/RJ 
deliberou por participar de ações de mobilização conjuntas nas unidades e na sede em parceria com a 
ADCEFET-RJ. A professora Marta informou que ocorreram as seguintes atividades na meia paralisação 
de 17 (dezessete) de novembro em Nova Iguaçu: exibição de vídeos curtos sobre a PEC 55/16; caixa de 
perguntas sobre a PEC 55/16; panfletagem no interior da unidade Nova Iguaçu. A professora Valena 
informou que ocorreram as seguintes atividades na meia paralisação de 17 (dezessete) de novembro no 
Maracanã: exibição de vídeos curtos no bosque sobre a PEC 55/16; caixa de perguntas sobre a PEC 55/16 
e a MP 746. Disse que o saldo da atividade foi positivo, apesar de alguns problemas técnicos. O professor 
Musbah informou que o texto da moção de repúdio ao episódio de racismo já estava encaminhado e seria 
divulgado posteriormente pela diretoria da ADCEFET-RJ. O professor Felipe deu o informe de que não 
houve muita adesão às atividades de paralisação na unidade Maria da Graça, por conta do envolvimento 
da comunidade em outras atividades. Disse ainda que o núcleo de base estava trabalhando em atividades 
de  paralisação  para  o  dia  25  (vinte  e  cinco)  de  novembro.  Passando  ao  segundo  ponto  de  pauta  – 
Encaminhamentos da reunião do Setor das IFE do ANDES-SN de 19 a 20/11;  3 Congresso do 
ANDES-SN –, o professor Alberto relatou os principais informes da última reunião dos setor das IFE, 
recebidos pela seção sindical ao final da manhã  do dia 21 (vinte e um) de novembro: (1) os setores das 
IFES e IEES/IMES aprovaram, com 35 votos favoráveis, 1 contrário e 2 abstenções, o indicativo de greve 
nacional,  por  tempo  indeterminado,  de  docentes  das  IES  Públicas  da  Carreira  EBTT  e  Magistério 
Superior, com deflagração da greve e instalação do Comando Nacional  de Greve no dia  24 (vinte  e 
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quatro) de novembro, com a seguinte pauta: contra a PEC 55/16 e a MP 746/16; sobre a temporalidade da 
greve, será por tempo  indeterminado, com 27 votos favoráveis, 6 votos favoráveis ao tempo determinado 
e 4 abstenções; (2) continuar defendendo junto às centrais  sindicais e demais movimentos sociais da 
necessidade de construção de greve geral para barrar a PEC 55/2016 e as contrarreformas de previdência 
e trabalhista;  (3) fazer levantamento dos estudos já realizados pelas IES sobre os impactos da PEC 55/16 
nas Universidades e instar as reitorias que não realizaram tal estudo, que o façam com a maior brevidade, 
democratizando  o  debate  sobre  os  orçamentos  locais;  (4)  ampliar  a  pressão  sobre  os  senadores  e 
senadoras nos estados e no Senado federal para votarem contra a PEC 55/16, por meio do envio de e-
mails, publicações nas redes sociais e atividades no Congresso Nacional com visitas em conjunto com as 
demais entidades que estão mobilizadas; (5) que o ANDES-SN solicite às seções sindicais que viabilizem 
a vinda de integrantes para percorrer gabinetes de senadores e senadoras contra a PEC 55/16 no dia 28 
(vinte e oito) de novembro, como uma das atividades que antecedem o OCUPA BRASÍLIA do dia 29 
(vinte e nove); (6) que a Assessoria Jurídica do ANDES-SN continue aprofundando os estudos sobre as 
possíveis inconstitucionalidades da PEC 55/16 e dos outros projetos em curso. A professora Marta disse 
que o quadro do ANDES-Sn era de 27 (vinte e sete) seções sindicais em greve e de 23 (vinte e três)  
seções  com o indicativo de greve aprovado.  O professor  Alberto  informou ainda sobre  a  agenda de 
atividades: 21 a 24/11 – rodada de AG para deflagração da greve nacional nas seções sindicais; 24/11 – 
Deflagração da greve nacional de docentes das IES Públicas da Carreira EBTT e Magistério Superior, 
com  instalação  do  Comando  Nacional  de  Greve;  25/11  –  Dia  Nacional  de  Luta  com  mobilização, 
protestos  e  paralisações/greves  e  para construção da greve geral;  25/11 – Dia  Internacional  da Não-
Violência contra a Mulher; 28/11 – Dia de atividades no senado; 29/11 – Marcha Nacional à Brasília: 
Ocupa Brasília; 29/11 – Participar, nos Estados, da V Marcha da Periferia. A professora Valena fez uma 
proposta de encaminhamento de calendário de atividades de mobilização no Maracanã para a paralisação 
do dia 25 (vinte e cinco), considerando que não temos indicativo de greve aprovado: Programação: 9:00 - 
Reunião dos Comitês de Mobilização Local (Docentes, TAES, Terceirizados e Estudantes), com a pauta 
central do ponto eletrônico; de 10:30 às 12:00 - Sessão do Cine Debate: Um olhar Sociológico sobre a 
América Latina, com exibição do documentário “Todo Poder ao Povo!”; debate sobre as questões raciais, 
de classe e gênero no mundo e no Brasil com o Coletivo Negro Azoilda Loretto, Recolorir, CEFEMI e 
FEMAC; de 13:00 às 16:30 - Sarau (Poesias, Teatro, Bandas e Oficina de Cartaz); 16:30 – concentração e 
saída para o ato no centro do Rio de Janeiro, com ponto de encontro na entrada do CEFET/RJ Maracanã 
pela  Rua General Canabarro. Na mesma direção, o professor Felipe fez proposta de encaminhamento de 
calendário de atividades de mobilização para o dia 25 (vinte e cinco) em Maria da Graça: 9:00 - Reunião 
de Mobilização; 10:00 - Mesa de Debate: "Neofascismo e conservadorismo na América" com a professora 
Tatiana Poggi (professora adjunta do programa de pós-graduação em História da UFF); 13:00 - Oficina de 
Cartazes: Mural "As mulheres negras que você não conhece"; 14:00 - Roda de conversa sobre a PEC 
241/55  e  a  MP 746:  "O  filme  somos  NÓS";  16:00  -  Partida  para  o  ato  do  Dia  Nacional  de  Luta  
(Candelária-ALERJ). O professor Felipe disse ainda que está preocupado em como vamos acompanhar o 
processo  nacional  em  curso  não  estando  em  greve.  Apontou  como  um  possível  ponto  positivo  da 
manutenção das atividades docentes o contato com os alunos e com a comunidade como um todo para 
poder intensificar de alguma forma a mobilização e criar espaços de diálogo. Disse que há docentes 
favoráveis à ocupação, mas contrários à greve. O professor Alberto colocou o encaminhamento das duas 
atividades para votação na plenária, sendo as mesmas aprovadas com 2 (duas) abstenções. Passando ao 
terceiro ponto – Congresso do ANDES-SN –, o professor Alberto explicou a estrutura e as características 
do evento, explicitando as formas de participação no mesmo. Informou que o mesmo ocorrerá de 23 
(vinte e três) a 28 (vinte e oito) de janeiro de 2017, em Cuiabá, Mato Grosso. Lembrou ainda que este ano 
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a ADCEFET-RJ enviou uma proposta de tese ao congresso do ANDES-SN, solicitada pela base, de que a 
concessão do Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) fosse feita também para os professores 
do Magistério Superior. A tese não foi aceita para estar na pauta do sindicato,  mas pode retornar no 
próximo ano. A professora Marta informou que sempre há pelo menos 1 (uma) assembleia preparatória 
para o Congresso, na qual as teses divulgadas no caderno de teses serão discutidas para posicionamento 
dos delegados de base e observadores, que levarão as posições da ADCEFET-RJ ao Congresso. Passando 
ao último ponto de pauta – Assuntos Gerais –, a professora Marta informou que ocorrerá o II Seminário 
de Ciência e Tecnologia do ANDES-SN entre os dias 01 e 02 de dezembro, na Universidade Estadual do 
Rio de Janeiro (UERJ), com o tema: desenvolvimento, universidade e política de Ciência e Tecnologia. 
Disse  também que  a  MP 746/2016  terá  mais  60  dias  para  ser  discutida  no  Congresso  Nacional.  A 
prorrogação foi publicada no dia 16/11 no Diário Oficial da União. Com isso, o Congresso terá até março 
para votar a medida. O professor Alberto informou que será disponibilizada uma lista aberta para os 
integrantes da comunidade do CEFET/RJ que quiserem participar da Marcha Ocupa Brasília, compondo a 
caravana que sairá  do Rio de Janeiro para Brasília  de ônibus,  juntamente com outras  representações 
sindicais,  estudantis  e  de  movimentos  sociais.  A ADCEFET-RJ,  como deliberado  em AGE anterior, 
apoiará a atividade. O professor José Artur informou que não recebeu em tempo hábil a convocação para 
a presente assembleia e solicitou que os informes da entidade sejam enviados com antecedência e fiquem 
também disponíveis para consulta na sede social da ADCEFET-RJ, presencialmente ou por telefone. Não 
havendo mais assuntos a serem tratados,  a AGE foi encerrada às 17h (dezessete horas). Eu, professora 
Marta Maximo Pereira, lavrei a ata, que vai por mim e pelo presidente da mesa, professor Alberto Jorge 
Silva de Lima, devidamente assinada.


