ATA DE ASSEMBLEIA - 12/03/2018
Aos doze dias do mês de março, do ano de dois mil e dezoito, às 14h, em segunda
chamada, no salão social da APROFURG iniciou-se a Assembleia Geral dos Docentes da
FURG e do IFRS, com 13 presentes, conforme assinaturas em livro próprio. A mesa foi
composta pelo Presidente, Prof. Rodnei Valentin Pereira Novo, e pelo Professor Milton Luiz
Paiva de Lima. Inicialmente o Professor Rodnei deu as boas-vindas, leu a pauta única da
Assembleia Escolha de uma comissão para elaboração das Normas referentes à
Eleição da Diretoria da APROFURG Biênio 2018/2020 e fez alguns esclarecimentos
adicionais sobre a referida pauta. A seguir, explicou que, infelizmente, não foi possível a
realização de uma palestra que estava prevista em comemoração ao Dia Internacional da
Mulher, devido à desistência de algumas palestrantes que haviam sido convidadas. Dando
prosseguimento à AG, o Prof. Rodnei propôs a formação de uma comissão, a qual seria
formada por 6 professores: 3 professores indicados pela Diretoria da APROFURG e 3
professores sindicalizados da APROFURG indicados pela Assembleia Geral. Prof. Lobato
sugeriu que primeiro fossem definidas as datas das reuniões da comissão proposta. Prof.
Eduardo Forneck disse entender que, primeiramente, deveriam ser escolhidos os
integrantes da referida comissão. Prof. Billy manifestou sua alegria em estar de volta à
Universidade e, em especial, à APROFURG e solicitou voltar a integrar o GT Comunicação
e Artes (GTCA) e o GT de Políticas de Educação (GTPE). Sobre a questão da eleição na
APROFURG manifestou sua preocupação com os cumprimentos das datas previstas na
legislação e questionou como este processo de eleição foi realizado no passado. Também
sugeriu a formação de uma comissão com menor número de integrantes, sugerindo que a
mesma venha a ter o máximo de 3 integrantes. Prof. Rodnei respondeu o questionamento
feito pelo Prof. Billy e explicou que existem uma série de datas a serem definidas e
cumpridas, mas que ainda existe tempo suficiente para que tudo seja realizado. Prof.
Lobato informou que necessitava ausentar-se da reunião a partir daquele momento, mas
que deixava seu nome à disposição para ser indicado como membro da comissão que
estava sendo proposta. Profa. Tatiana disse entender que a comissão que está sendo
proposta para estabelecer as Normas da eleição deve ser a mesma Comissão Eleitoral, a
qual conduzirá todo o processo de eleição. Prof. Billy manifestou-se concordando com a
Profa. Tatiana, uma vez que entende que existe pouco tempo para a formação de duas
comissões. Profa. Tatiana defendeu a ideia de que 3 professores é número suficiente para
integrar a futura comissão. Prof. Rodnei justificou a proposta feita inicialmente, explicando
o problema de algumas divergências existentes entre o Estatuto e o Regimento da
APROFURG. Prof. Milton defendeu a ideia de que, naquele momento, fosse formada uma
comissão com a finalidade única de estabelecer as regras da eleição. Professores Cristiano,
Billy e Eduardo Forneck manifestaram-se em sequência, defendendo a ideia de que seja
formada uma comissão única, e que tal comissão seja a Comissão Eleitoral. Prof. Éder
disse entender que a formação de uma única comissão seria o mais adequado, e que tal
comissão deverá analisar o Estatuto e o Regimento da APROFURG e trazer os resultados
desta análise para uma próxima Assembleia Geral. Professores Cristiano, Tatiana e Márcia
encaminharam proposta de que seja criada uma única comissão, a qual apresentará uma
proposta de Edital de Eleição em uma próxima AG e também conduzirá o processo de
eleição. Tal proposta foi colocada em votação, obtendo 11 votos favoráveis e 2 votos
contrários. Em seguida, houve consenso na AG de que a comissão única aprovada,

doravante denominada Comissão Eleitoral, deveria ser formada por 3 professores, sendo
2 indicados pela AG e 1 indicado pela Diretoria da APROFURG. Prof. Rodnei solicitou uma
pausa de 5 minutos na AG para que os integrantes da mesma pudessem conversar sobre
a indicação de professores para compor a referida comissão. Passados 5 minutos, a AG foi
reiniciada e foram indicados os nomes dos Professores Anderson Lobato e Sérgio
Barcellos, os quais foram aprovados por unanimidade pela Assembleia Geral. Ficou
estabelecido que a Diretoria da APROFURG indicará posteriormente o nome de um
professor para compor a Comissão Eleitoral. Também houve consenso no sentido de que
deverá ser convocada uma nova Assembleia Geral, na próxima semana, onde a Comissão
Eleitoral apresentará uma proposta de Edital para a eleição. Como não ocorreram mais
manifestações, o Presidente encerrou a Assembleia Geral.
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