CIRCULAR nº 003/2013
I – Documentos referentes ao Concurso Público Docente da
UnirG; II – Adesivamento de carros para as vagas do
estacionamento no Campus II da UnirG; III – A
representação docente no Conselho Superior Acadêmico –
CONSUP e o processo de substituição e respectiva
divulgação requerida pelas professoras ALESSANDRA
GOMES DUARTE e JANNE MARQUES SILVEIRA.

PREZADOS PROFESSORES
PREZADAS PROFESSORAS
A Diretoria da APUG-SSind encaminha os seguintes assuntos e
documentos para conhecimento de todos:

I – Documentos referentes ao Concurso Público Docente da
UnirG;
Desde o início deste ano, diante das dificuldades explicitadas sobre a
contratação e legalidade do pagamento de salários aos professores contratados no
âmbito da Fundação UnirG, a APUG-SSind tem se empenhado para que o Concurso
Público Docente ocorra ainda neste ano. Na verdade, queríamo-lo para este semestre
ainda. Ao que parece, mediante o adiantado deste semestre, só podemos aguardá-lo que
ocorra no próximo.
Anexamos aqui os documentos remetidos e recebidos pela APUG-SSind,
relativamente à matéria.
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Primeiro: O Ofício nº 020/2013 dirigido ao Ministério Público.
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Segundo: o Ofício nº 106/2013 – PP 08/2010 do Ministério Público
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Terceiro: o Ofício nº 083/2013, da Presidência da Fundação UnirG.
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Quarto: Comunicação Interna nº 63/2013 da Presidência da Fundação UnirG
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Quinto: o Ofício nº 213/13 – 8PJG – Procedimento Preparatório nº 021/2013
enviado pelo MP à Presidência da Fundação UnirG:
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A Diretoria da APUG-SSind chama atenção de todos para os riscos reais de
continuarmos sem Concurso Público na UnirG. Além de manter em uma carreira

fantasma mais da metade do Corpo Docente, a UnirG incorre em ilegalidade, podendo
inclusive ser penalizada. Aliás, o fato estranho de não se ter convocado até agora estes
professores para assinatura de seus contratos, apesar da renitência do Presidente da
Fundação, no início do semestre, de não pagar ninguém sem o contrato formalizado, se
deve a uma iminente auditoria do Tribunal de Contas. Cautelosa, a Presidência
resolveu analisar mais pormenorizadamente cada contrato e buscar justificativas
plausíveis para os que permanecem há mais de dois anos na situação precária de
contrato.
Como temos indicativo de greve para o início do segundo semestre, este sem
dúvida será um ponto a se incluir na pauta de greve.
Fiquemos atentos.

II – Adesivamento de carros para as vagas do estacionamento no
Campus II da UnirG
Desde o semestre passado, a APUG-SSind conseguiu da Fundação UnirG o
terreno baldio, lateral ao prédio do Campus II da UnirG, para fazer um estacionamento
para professores e funcionários. A APUG-SSind mantém sozinha a limpeza e a
manutenção do local. No início, foi colocada um placa de fibra indicando a restrição do
uso. A placa foi vandalizada. Neste semestre, houve um gasto de R$ 400,00 reais para
se fazer a pintura no muro, em substituição da placa.
Todo esse trabalho ocorreu porque houve e ainda há invasão de alunos no local.
Fizemos o estacionamento justamente para distencionar o espaço da rua. No
estacionamento, há apenas 20 vagas para automóveis. Alunos insistem em usurpar do
espaço. A APUG-SSind não tem condições para manter um vigilante no local. Assim,
para que possamos tomar medidas cabíveis, decidiu-se pela confecção de ADESIVO
DE ESTACIONAMENTO. Este:
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O adesivo ainda é comemorativo dos 25 anos da APUG-SSind, a se completar
nesta semana. Pedimos que todos os professores peguem o seu adesivo na sede da
APUG e o usem para ingressar no estacionamento. Depois disso, vamos pedir que os
carros não adesivados sejam retirados do local.

III – A representação docente no Conselho Superior Acadêmico –
CONSUP e o processo de substituição e respectiva divulgação
requerida pelas professoras ALESSANDRA GOMES DUARTE e
JANNE MARQUES SILVEIRA:
A APUG-SSind responde pelo processo eleitoral das 14 vagas docentes titulares
e das 7 vagas docente suplentes do Conselho Superior Acadêmico - CONSUP. Esta
determinação é regimental. Está no Art. 128 do Regimento Geral Acadêmico que
estabelece: “Constitui órgão representativo do corpo docente, no âmbito do Centro

Universitário UNIRG, a Associação dos Professores Universitários de Gurupi –
APUG.” Esta incumbência é ainda ressalvada pelo próprio Regulamento do CONSUP

no Inciso III do Art. 7º, onde se lê: “Os 14 (catorze) representantes do corpo docente são

eleitos, mediante processo eletivo de livre concorrência, presidido pela Associação dos
Professores Universitários de Gurupi – APUG, devendo corresponder a 70% (setenta
por cento) dos membros”. O Art. 8º do mesmo Regulamento acrescenta que “ O ato de
afastamento ou desligamento de um conselheiro gera vaga, a ser suprida pelo suplente
do respectivo segmento, eleito no mesmo processo”. O Art.9º determina quem deve
providenciar a suplência dos titulares: “Cada instância eletiva de seus pares deve

providenciar a suplência a vagas que, voluntária ou compulsoriamente, ficarem
disponíveis nos segmentos professor, aluno e funcionário” e ainda discrimina, no
Inciso I do Parágrafo Único o número de suplentes disponíveis: “ Para o segmento

professor: 07 (sete) professores”.
Assim sendo, A Diretoria da APUG-SSind promoveu a Comissão específica
para este processo, o qual seguiu paralelamente ao processo eleitoral das Coordenações
de curso e da Reitoria. Terminado todo o processo, rigorosamente em atenção ao Edital
de Eleição para o CONSUP, seu resultado foi publicado no sítio do Centro
Universitário UnirG, ainda disponível em
<http://www.unirg.edu.br/images/doc_conselhos/EDITAL_DE_HOMOLOGA%C3%87%C3%83O_DO_
RESULTADO_FINAL_DAS_ELEI%C3%87%C3%95ES_PARA_O_CONSELHO_ACAD%C3%8AMI
CO_SUPERIOR.pdf>,

com a seguinte relação:

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°

DOCENTE ELEITO
Maria Denise Rabuske
Adilar Daltoé
Jean Carlo Ribeiro
Paulo Henrique Costa Mattos
Rogério Ferreira Maquezan
Jane Marques Silveira
Antônio José Roveroni
Joel Moisés Silva Pinho
Rise Consolação Iuata Costa Rank
Maria Leci de Bessa Mattos
Alessandra Gomes Duarte Lima
Lívio Fernandes Cavalcante
Eliana Zellmer Poerschke Farencena
Sílvia Helena da Silva Marrafon

TOTAL deVOTOS
166
164
160
156
154
151
150
149
148
144
144
141
136
132
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15°
16°
17°
18°
19°
20°
21°
22°
23°

Márcia Andréa Marroni
Antônio Jerônimo Netto
Joaquim dos Santos Penoni
Gilberto Correia da Silva
Almir Lopes da Silva
Márllos Peres de Melo
Berilo de Sousa Lopes
Ed Wilson Cesar
João Batista Chiacchio Filho

127
127
126
125
124
121
118
111
99

O papel da APUG-SSind é o de tutelar estas vagas. Assim como o de verificar
as incompatibilidades após o processo. Após, porque as incompatibilidades anteriores
são julgadas pela Comissão Eleitoral, também de responsabilidade deste Sindicato. O
processo eleitoral do CONSUP enfrenta um problema que permite situações, como as
que detalharemos, por ser um processo eletivo cujo mandato coincide com o das
Coordenações e da Reitoria. O ideal seria fazer as eleições do CONSUP um ano antes
ou depois das eleições da Reitoria e Coordenações. Por conta disso, a APUG-SSind
remeteu dois e-mails a seus sindicalizados, explicando o seguinte:
1 – No primeiro, de 17 de setembro de 2012, foi divulgado o seguinte:

PREZADOS PROFESSORES
PREZADAS PROFESSORAS
Neste 17 de Setembro de 2012, inicia-se o período de
inscrição das eleições para REITOR, VICE-REITOR, COORDENADOR DE
CURSO e COORDENADOR DE ESTÁGIO. O sistema de inscrição, conforme
Edital, é por CHAPA. Podem concorrer professores efetivos e contratados.
Desejamos que todos se interessem e se disponibilizem, para que a UnirG
possa vivenciar um processo democrático amplo em todos os cursos.
Também deve iniciar, simultaneamente, as inscrições para a composição
do novo CONSELHO ACADÊMICO SUPERIOR. São 14 vagas. Só podem se
candidatar aqueles que não estão concorrendo a nenhum cargo especificado
acima. Ressaltamos que o Conselho Superior precisa de representação de
todos os cursos e é o órgão máximo da Academia. Sua função é de ajudar na
condução séria da academia, aprovando ou indicando ações para a Reitoria. É
extremamente importante que todos se interessem. A carga horáriadestinada
ao Conselheiro é de 04 horas por semana na sua Carga Horária
Diversificada.
A Comissão Eleitoral para Reitoria e Cursos é presidida pelo Professor Joel
Moisés Silva Pinho.
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A Comissão da APUG-SSind para a eleição do Conselho é composta pelos
professores Rúbia Caetano Cardoso, Cláudia da Luz Carvelli e Bruno Nunes do
Vale.
Todas as inscrições devem ser feitas na Secretaria de Apoio aos Colegiados,
no prédio do Açaí, na Sala adjunta ao auditório.
Participem.
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
Presidente da APUG-SSind
2 – No segundo, em virtude de observações postas por interessados em se candidatar
ao CONSUP, mas que, no momento, mantinham vínculos com gestões acadêmicas,
como era o caso do ex-Pró-Reitor de Graduação Rogério Marquezan, da exCoordenadora de Curso de Fisioterapia Janne Marques, da ex-Coordenadora de Curso
de Odontologia Rise Consolação, da ex-Coordenadora de Estágio do Curso de
Pedagogia Maria Leci, da ex-Coordenadora de Estágio do Curso de Educação Física
Eliana Zellmer. Cite-se ainda o fato de que candidatos concorrentes às Coordenações e
mesmo à Reitoria, nos cursos com mais de uma chapa, havia interessados em poder se
eleger ao CONSUP, caso não se confirmassem naquele outro pleito. Foi o caso, por
exemplo, de Joaquim Penoni e Maria Leci, candidatos à Reitoria. Assim, como os
mandatos são coincidentes, no dia 21 de setembro, foi repassado o seguinte e-mail:

PREZADOS PROFESSORES
PREZADAS PROFESSORAS

Nesta terça, dia 18 de Setembro de 2012, foi publicado o EDITAL da ELEIÇÃO
do CONSELHO SUPERIOR. As inscrições iniciar-se-ão na segunda-feira, dia
24 de Setembro e encerrar-se-ão na sexta, dia 28 de Setembro.
Conclamamos a todos os professores a participar, de uma forma ou de outra
desta escolha e compromisso.
E aproveitamos para corrigir uma informação indevida de nossa parte: a
impossibilidade de inscrição dos candidatos à Reitoria e Coordenações. Na
verdade, não há nem deve haver nenhuma restrição para que um candidato a
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Reitor, Vice-Reitor, Coordenador de Curso e Coordenador de Estágio se
inscreva ao processo de eleição do CONSUP.
Apenas informamos que, no caso do inscrito vier a ser confirmado naqueles
cargos, eles deverão ser automaticamente eliminados da composição do
CONSUP, mesmo que sejam também para isso eleitos. O contrário também
deve prevalecer: caso o candidado não obtenha sucesso no pleito daqueles
cargos, mas seja eleito como conselheiro, deve ser considerado para a
composição do novo CONSUP.
Em todo caso, aconselhamos que, na dúvida, seja formulado, por escrito,
pedido de esclarecimento à Comissão Eleitoral indicada pela APUG-SSind. A
presidente é a Professora RÚBIA CAETANO CARDOSO e a secretária é
a Professora CLÁUDIA CARVELLI.

José Carlos de Freitas
Presidente da APUG-SSIND

Estes dois e-mails revelam o claro entendimento dos requisitos para a Inscrição,
conforme determinava o Edital de Eleição do CONSUP, no seu item 2.2, proibindo a
candidatura de “O Docente que não exerce cargos ou funções comissionados, tanto em

nível de Administração Geral do Município de Gurupi quando no âmbito da Fundação
UnirG e do Centro Universitário UnirG”.
Entendendo que tal restrição vale para a inscrição, pelo motivo justo de que o
docente deve se compatibilizar para o mandato, entende-se que essa compatibilidade
deve também se estender para o exercício do mandato. Assim, tão logo os dois
processos eletivos se findaram e os cargos foram dados a público, as
incompatibilidades surgiram no âmbito dos eleitos para o CONSUP. É preciso ficar
claro que qualquer providência neste sentido só poderia ocorrer após a posse de todos
em seus cargos, pois é neste ato que os cargos vêm oficialmente a público.
Neste sentido, o presidente da APUG-SSind remeteu ao Presidente do CONSUP
o Ofício nº 005/2013, de 1º de fevereiro de 2013, encaminhando as seguintes
providências:
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Reproduzimos aqui a comprovação das atribuições e carga horária dos
mencionados acima, conforme documento oficial da Pró-Reitoria de Graduação:
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Fonte: Resumo Mensal das Atividades Acadêmicas de Fevereiro de 2013 (Pró-Reitoria de Graduação e Extensão)

A APUG-SSind teve, como resposta, o Ofício nº 01/Conselho Acadêmico
Superior/Centro universitário UnirG, explanando algumas providências. Mas,
entendendo que as vagas docentes são de tutela deste Sindicato, no caso das
professoras Alessandra Gomes Duarte Lima e Janne Marques Silveira, solicitava
deliberação da Assembleia.
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O caso foi levado à discussão na Assembleia Extraordinária de 1º de março de
2013, onde o assunto foi adiado para a próxima Assembleia. Reproduzimos aqui o
trecho da ATA DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA nº 002/2013, linhas 188-237:

Um ponto de inclusão, o sétimo, foi o Ofício do Presidente do Conselho Superior
Acadêmico, motivado pelo Ofício nº 005/2013 da APUG-SSind, solicitando adequações
quanto aos representantes docentes naquele Conselho. O Presidente leu o ofício na
íntegra, justificou-o e argumentou que a tarefa da APUG-SSInd se restringe,
legalmente, em realizar as eleições, nomeando a Comissão e zelando pelo processo.
Disse que a representação docente no Conselho Superior não é prerrogativa só de
sindicalizados, mas do Corpo Docente como um todo, sindicalizado ou não. Declarou
que, em sua opinião, a decisão sobre as substituições deveria ocorrer em nível do
próprio Conselho e não numa Assembleia do Sindicato. Mostrou todos os pontos legais
do que motivou o ofício expedido, mas reiterou que a decisão última deveria der ainda
do Conselho. Adilar Daltoé solicitou a leitura do Ofício encaminhado pela Presidente
do CONSUP e, depois de argumentar em fazer da decisão do Conselho de remeter à
Assembleia a decisão, fez a seguinte observação: era preciso determinar se o que
estipula o Regimento da APUG-SSind sobre estas representações também se aplica aos
Conselheiros eleitos pelo processo presidido pela mesma. Segundo ele, naquele
Conselho entendeu-se que o foro próprio para isso seria a Assembleia da APUG-SSind.
Se a Assembleia decidir que as normas da APUG-SSInd se aplica a estes
representantes, o Conselho não teria outra coisa a fazer a não ser proceder ao
atendimento do Ofício nº 005/2013 a ele dirigido. Na sequência, Paulo Henrique
defendeu que as vagas docentes do CONSUP é representação da APUG-SSind. Os
professores não precisam ser sindicalizados, mas as vagas são tuteladas pelo Sindicato.
O professor Joel Moisés também reiterou que as vagas são da APUG-SSind e deu como
exemplo o caso dos funcionários e dos alunos, cujos representantes o Conselho não
pode afastar, sem antes comunicar à entidade que os encaminhou. Acrescentou ainda
que as funções exercidas pelas duas conselheiras, Janne Marques da Silveira e
Alessandra Gomes Duarte são sim conflituosas com o cargo de conselheiras. Na
opinião dele, a APUG-SSind deveria já ter enviado o nome para a substituição e que o
Conselho, acertada e sabiamente, resolveu não interferir na questão. Cabe então à
APUG-SSind levar à decisão da plenária. Falou, na sequência, Jean Carlo Ribeiro
levantando o problema dos conceitos de “cargos de gestão” e “funções de assessoria”,
que era preciso estabelecer a diferença de cada um. Acrescentou que não via problema
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em ter como conselheira uma pessoa que foi eleita por seus pares e, em seguida,
convidada a assumir funções de assessoria da Reitoria. Disse que isso,
necessariamente, não deveria influir sobre sua capacidade ética de ser conselheira. Em
seguida, o Presidente reforçou o seu pensamento de devolver ao CONSUP o Ofício
recebido para que as decisões ocorressem no seu âmbito, restringindo-se a APUGSSind à tutela do processo eleitoral. Paulo Henrique defendeu a proposta de se decidir
imediatamente ali na Assembleia. Joel Moisés ressaltou ainda que o CONSUP não
pode decidir eliminar nenhuma representação, cabendo isso à entidade que apresentou
os nomes. Jean Carlo Ribeiro encaminhou, por fim, a proposta de suspensão provisória
deste item, em vista das interessadas não estarem mais presentes e também por
considerar como semeadura em terra infértil o retorno do assunto para o CONSUP e
que se amadurecesse o assunto para uma próxima assembleia. Adilar Daltoé
esclareceu que cargos e funções são determinados por Lei e que a disposição do Edital
é bastante clara, só precisando a Assembleia decidir se os critérios de inscrição têm
alcance para os que foram eleitos e assumiram, depois disso, funções de assessoria. O
Presidente encaminhou, conforme precedia, o pedido de suspensão de Jean Carlo
Ribeiro, que foi aprovado por maioria, ficando assim este item para decisão de uma
próxima ocasião.

A próxima Assembleia ocorreu no dia 11 de abril de 2013 e deliberou pela
incompatibilidade do exercício posterior de cargos de gestão simultaneamente com a
representação docente no CONSUP. Reproduzimos aqui também todo o trecho relativo
do processo, constante na ATA DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA nº 003/2013,
linhas 73-179:

Assim, passou-se ao segundo ponto da pauta: DELIBERAÇÃO SOBRE A
REPRESENTAÇÃO DOCENTE, NO MESMO CONSELHO ACADÊMICO SUPERIOR,
DAS PROFESSORAS JANNE MARQUES SILVEIRA E ALESSANDRA GOMES
DUARTE LIMA, motivada pelo Ofício n° 01/Conselho Acadêmico Superior/Centro
Universitário UnirG, de 28 de fevereiro de 2013. O Presidente da APUG-SSind
contextualizou o problema, dizendo que o ponto em pauta tivera sido suspenso na
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última Assembleia, devendo retornar, neste momento, para a mesma decisão.
Esclareceu que a APUG-SSind tem, sob sua tutela, 14 (quatorze) vagas docentes
titulares no Conselho Superior Acadêmico – CONSUP, bem como 7 (sete) vagas de
docentes suplentes para o mesmo. Como tutor destas vagas, cabe à APUG-SSind zelar
pela apresentação dos nomes dos docentes, legitimamente eleitos, e verificar sobre as
condições deste exercício durante o mandato dos conselheiros. Assim, entendeu o
Presidente que cabia a ele chamar a atenção do Presidente do CONSUP sobre as
situações de incompatibilidade de alguns conselheiros, o que foi feito através do Ofício
nº 005/2013 de 1º de fevereiro de 2013, elencando caso a caso, incluindo o do próprio
Pró-Reitor Jean Carlo Ribeiro que, uma vez que se trata de cargo nato, deveria
renunciar à vaga docente fruto do processo eletivo promovido pela APUG-SSind. O
presidente explicou que via situação conflituosa, no caso das duas docentes, pelo fato
destas assumirem, posteriormente à eleição, funções de gestão junto à Reitoria.
Acentuou que a Reitoria, no que toca à composição do CONSUP, tem o direito a 3 (três)
vagas apenas, não podendo se estender às 14 (quatorze) vagas que pertencem ao Corpo
Docente, estas sob tutela da APUG-SSind. Contextualizado o problema, a palavra foi
franqueada aos presentes. Na ordem de inscrição, fizeram uso da palavra: 1 – ADILAR
DALTOÉ solicitando que o Presidente apresentasse, como fizera na outra Assembleia,
as determinações legais; 2 – o Presidente da APUG-SSind, dando as devidas
notificações, com destaque para o item 2.2 do Edital de Eleição – “Docente que não

exerce cargos ou funções comissionados, tanto em nível de Administração Geral do
Município de Gurupi quando no âmbito da Fundação UnirG e do Centro Universitário
UnirG.” – que vetava a inscrição para docentes que estivessem nesta condição.
Informou ainda o Presidente que, em favor de uma interpretação ampla destas
restrições, tomara o devido cuidado de informar, aos interessados a se candidatar a
estas vagas no CONSUP, a possibilidade de veto caso assumissem, no futuro, funções
conflitantes com a função de conselheiro, a exemplo do E-mail, enviado a todos os
sindicalizados no dia 21 (vinte e um) de setembro de 2012, com o título “APUG-SSind:

Eleição para a Conselho Superior (Retificação de Mensagem)”, onde explicava que
professores em atuais cargos de gestão ou candidatos na eleição da Reitoria e
Coordenações poderiam sim inscrever-se para o CONSUP, tomando o cuidado de, para

19

o exercício do próximo mandato do CONSUP, estar isentos de qualquer impedimento. 3
– PAULO HENRIQUE COSTA MATTOS que levantou o problema do Pró-Reitor de
Pesquisa, Marcus Marcolino, na condição de professor contratado, incompatível com a
composição do referido Conselho. 4 – MÁRCIA ANDRÉIA MARRONI que chamou a
atenção para as atribuições de cada instituição. Segundo ela, uma coisa é o CONSUP,
outra o Sindicato. O Sindicato trataria das vagas docentes apenas e não do caso do PróReitor contratado. 5 – O Presidente da APUG-SSind, José Carlos de Freitas, endossando
o posicionamento da Profª Márcia Andréia Marroni, dizendo que, em relação ao PróReitor Marcus Marcolino, ele já fizera notificação, pelo mesmo ofício acima referido,
ao Presidente do CONSUP, sobre o problema e que esta decisão só compete aos
membros deste Conselho. Acrescentou que, no muito que poderia a APUG-SSind fazer
é a exigência formal de que se cumpra o Regimento, mas que ela não pode decidir por
uma vaga sobre a qual não tem tutela. 6 – JOEL MOISÉS SILVA PINHO que se
ponderou sobre dois pontos: ao primeiro, quanto aos cargos da Reitoria, há a Lei nº
1.755/2008 muito clara a respeito, ou seja, não se permite contratados, sendo suficiente
o cumprimento da mesma para solucionar o impasse; ao segundo, o caso da
representação docente no CONSUP, acentuou que toda vez que alguém assume cargos
que são da categoria docente e depois assume concomitantemente outros que são de
gestão, há sim conflitos de interesse e incompatibilidade e faz-se necessário o
afastamento que, em sua opinião, deveria ser voluntário. Acrescentou que, embora
estejam explicitados os nomes das professoras envolvidas, o caso não deveria ser
personalizado, porque tais medidas devem ser para todos, indistintamente. E referiu-se
ao caso do Prof. Jean Carlo Ribeiro que, sendo o vice-presidente da APUG-SSind, ao
ser indicado para a Pró-Reitoria, pediu espontaneamente licença do antigo cargo. 7 –
ANTÔNIO JOSÉ ROVERONI que se referiu à fala de Paulo Henrique como não
procedente, porque o Conselho Superior decidira que se remetesse à APUG-SSind a
decisão e que, no momento, dever-se-ia partir para a análise da situação. Trata-se de
professoras que foram eleitas, com votos que precisam ser respeitados, em primeiro
lugar, e que, em segundo lugar, precisamos ter clareza sobre o que seja um cargo de
gestão acadêmica e se isso é ou não compatível com a representação docente no
Conselho Superior Acadêmico. E acrescentou a defesa em favor de novas definições
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das funções dos conselheiros, a exemplo do próprio Reitor deter a Presidência do
CONSUP. Deu como exemplo o caso do Pró-Reitor Jean Carlo Ribeiro, presente na
Assembleia, que, sindicalizado como é e gestor como é, pode ter uma ação contra um
ato seu a ser deliberada no âmbito do Conselho Superior, onde ele figura como
Presidente da Câmara do mesmo. Há, assim, incongruência. 7 – ADILAR DALTOÉ que
trouxe parâmetros legais para a questão. Primeiro, referiu-se ao item 2.2 do Edital de
Eleição para o CONSUP que fala de “cargos e funções comissionados”. Depois, referiuse à Lei Municipal nº 1.772 que trata dos cargos comissionados do Centro Universitário
UnirG, que trata como “cargos” a Reitoria e sua Assessoria da Reitoria, ficando,
portanto, dirimida a dúvida quanto a ser ou não funções de gestão da Reitoria.
Acrescentou então que o problema do momento consistia em saber se o disposto item
2.2 do Edital de Eleição para o CONSUP abrange o passado e também o futuro das
pessoas eleitas, em outras palavras, se aquilo que valia como requisito para inscrição
vale também como requisito para posse e permanência no CONSUP. 8 – JEAN CARLO
RIBEIRO que declarou não concordar com as posições, ressaltando três aspectos: a) não
ver, no exercício requerido do CONSUP, uma elação patrão-empregado, por ser tratar
de Conselho acadêmico e de assuntos pedagógicos; b) o cargo de Assessor da Reitoria
não acarreta remuneração extra em função de seu exercício; c) por se tratar de
professoras efetivas que, por esta condição, não estão coagidas a ir contra seus
princípios só porque assessoram a Reitoria. 9 – PAULO HENRIQUE COSTA MATTOS
que insistiu no cumprimento da lei, irrestritamente, tanto no que toca às colegas
referidas quanto ao Pró-Reitor contratado. 10 – O Presidente da APUG-SSind JOSÉ
CARLOS DE FREITAS que ressaltou não ter nenhuma dúvida quanto à abrangência
do referido item do Edital, notificando que, na época, deu divulgação suficiente sobre o
assunto. Disse que as candidaturas ao presente Conselho eram para este mandato e
que não fazia sentido impedir, por exemplo, pessoas que estivessem em cargos de
gestão de se candidatar, se elas tivessem certeza de estar desobrigadas destas funções
para este exercício. Reiterou que a Reitoria tem 3 (três) cargos no Conselho e o Corpo
Docente, mediado pela APUG-SSind, tem 14 (quatorze) e que as referidas professoras,
no que toca às vagas, pertencem ao Sindicato, o qual deve sobre isso decidir. 11 – JOEL
MOISÉS SILVA PINHO que alertou para as reiteradas menções dos nomes das
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pessoas, pedindo que a Assembleia se ativesse ao fato e não personalizasse a causa.
Em seguida, o Presidente da APUG-SSind colocou em votação a seguinte proposta: a
compatibilidade ou a incompatibilidade das funções de Assessoria da Reitoria para a
Representação Docente no Conselho Acadêmico Superior. Em votação: houve 1 (um)
voto pela Compatibilidade e 13 (treze) votos pela Incompatibilidade e 1 (uma)
abstenção, com declaração de voto, por parte do Professor Joel Moisés Silva Pinho que
registrou a motivação pelo caráter de personalização explicitado, insistindo que a
causa e o resultado deveriam servir para todo e qualquer caso idêntico.

Registre-se que este processo de deliberações foi acompanhado do desagrado
das duas professoras envolvidas que procuraram a Presidência da APUG-SSind,
manifestando-se como injustiçadas, oficializando seu entendimento e solicitando
documentos comprobatórios das ações do Sindicato.
Os documentos foram repassados às interessadas pessoalmente, assim como no
dia 02 de março de 2013, a seu pedido, o Presidente encaminhou, via eletrônica, o
documento intitulado Normas regimentais para os cargos do CONSUP, esclarecendo
item a item das medidas.
Em respeito à sua solicitação de publicidade dos documentos, anexamos aqui
cópias escaneadas dos documentos.
1 – Ofício comunicando ao Presidente do CONSUP a decisão da Assembleia:
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2 – Ofício n° 026/2013 comunicando a decisão da Assembleia à interessada:
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3 – Ofício n° 026/2013 comunicando a decisão da Assembleia à interessada:
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4 – Ofício n° O01/2013, das interessadas, pedindo publicidade de documentos:
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5 – Requerimento de disponibilidade do Advogado da APUG-SSind para assessoria de
seu processo:
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6 – Ofício n° 032/2013 em resposta aos pedidos formulados pelo ofício e requerimento
anteriores:
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Esclarecemos que esta publicidade é redundante, pois a Assembleia, assim
como as sessões do CONSUP já são, em si, públicas.
Em tempo, nesta mesma linha, a APUG-SSind vai indicar a posse de mais um
Suplente na vaga da Profª Rise Consolação Iuta Costa Rank, que assumiu a PróReitoria de Pós-Graduação, tornando-se, como foi o caso de Jean Carlo Ribeiro, membro
nato do CONSUP.
Tais ações são atribuições do Presidente da APUG-SSind. Elas não devem ser
negligenciadas. Esclarecemos também que passaremos a verificar a frequência dos
conselheiros empossados e a cobrar a aplicação regimental sobre o número das faltas
não-justificadas. Esclarecemos que Suplente do CONSUP não “quebra galho”, ou seja,
não cobre ausências, mas substitui, passando a assumir como Titular a vaga. O Titular
substituído não será reconduzido à sua vaga, uma vez substituído.
Esperamos ter esclarecido.

José Carlos de Freitas
Presidente da APUG-SSind
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