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I. ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO

1. ASSEMBLEIAS DOCENTE
Durante o período de junho de 2018 a maio de 2020, a SEDUFSM realizou trinta e
duas assembleias nos campi da UFSM, conforme a listagem abaixo:
ASSEMBLEIAS GERAIS
1 - Dia 07 de junho de 2018, no campus de Santa Maria
PAUTA: Informes; Encaminhamento das deliberações da plenária universitária do dia
30 de maio de 2018; Calendário de lutas e mobilizações referentes às reinvindicações
da categoria docente para o ano de 2018; Novas ações judiciais da categoria docente.
2 - Dia 07 de agosto de 2018, simultâneas nos campi de Santa Maria, Frederico
Westphalen e Palmeira das Missões
PAUTA: Informes; 10 de agosto – Dia Nacional de Mobilização e Paralisação; Assuntos
Gerais.
3 - Dia 12 de setembro de 2018, no campus Santa Maria
PAUTA: Informes; Apresentação de parecer do Conselho Fiscal referente ao primeiro
trimestre de 2018; Eleição do novo Conselho Fiscal.
4 - Dia 16 de outubro de 2018, no campus Santa Maria
PAUTA: Informes; Construção da Frente Única de Trabalhadores e Trabalhadoras em
defesa das liberdades democráticas e da universidade pública, gratuita, estatal e
socialmente referenciada; Construção de uma greve geral em defesa dos direitos dos
trabalhadores e das trabalhadoras.
5 - Dia 25 de outubro de 2018, no campus de Santa Maria
PAUTA: Informes; Encaminhamentos para o segundo turno das eleições; Assuntos
gerais.
6 - Dia 22 de novembro de 2018, no Campus de Santa Maria
PAUTA: Informes; Análise de conjuntura; Ações da SEDUFSM na Frente única de
Trabalhadores e Trabalhadoras de Santa Maria; Centralidade da luta aprovada no 37º
Congresso do ANDES-SN; Calendário de luta em defesa da educação pública nos dias
04 e 05 de dezembro; Participação de delegados e suplentes na reunião estadual da
CSP-Conlutas/RS; Assuntos gerais.
7 - Dia 13 de dezembro de 2018, no campus de Santa Maria
PAUTA: Informes; Eleição de delegação para o 38º Congresso do ANDES-SN;
Assuntos gerais.
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8 - Dia 13 de março de 2019, no campus de Santa Maria
PAUTA: Informes; Análise de conjuntura e Reforma da Previdência; Relatório da
delegação da SEDUFSM referente ao 38º Congresso do ANDES-SN; Atividades de 14
de março: Dia Nacional de luta contra a criminalização dos movimentos sociais;
Atividades de 22 de março: Dia Nacional de Luta, Protesto e Paralisação contra a
Reforma da Previdência, na construção da Greve Geral; Assuntos gerais.
9 - Dia 24 de abril de 2019, no campus de Santa Maria
PAUTA: Informes; Análise de conjuntura: como barrar a Reforma da Previdência;
Organização de um calendário de atividades para a construção da greve geral; Retirada
de delegadas (os) para a reunião da coordenação estadual da CSP-CONLUTAS;
Assuntos gerais.
10 - Dia 29 de maio de 2019, no campus de Cachoeira do Sul
PAUTA: Informes; Greve Geral do dia 14 de junho; Elaboração de carta aberta à
comunidade; Formação da comissão local de mobilização (UFSM/Cachoeira); Assuntos
gerais.
11 - Dia 04 de junho de 2019, no campus de Santa Maria
PAUTA: Informes; Greve Geral dia 14 de junho; Escolha de delegado(a) ao 64º
CONAD; Assuntos gerais.
12 - Dia 06 de junho de 2019, no campus de Frederico Westphalen
PAUTA: Informes; Greve Geral dia 14 de junho; Assuntos gerais.
13 - Dia 06 de junho de 2019, no campus de Palmeira das Missões
Pauta: Informes; Greve Geral dia 14 de junho; Assuntos gerais.
14 - Dia 12 de março de 2020, simultânea nos campi de Santa Maria, Palmeira das
Missões e Frederico Westphalen
PAUTA: Informes; Análise de conjuntura; Greve Nacional da Educação; Indicativo de
Greve IFES (por tempo indeterminado); Assuntos gerais.
* Plenária de Frederico Westphalen não ocorreu devido a problemas na geração de
energia elétrica e internet no campus.

ASSEMBLEIAS PERMANENTES
1 - Dia 30 de abril de 2019, no campus de Santa Maria
PAUTA: Informes; Deliberação sobre adesão à greve de 24h do setor de educação do
país, que ocorrerá no dia 15 de maio de 2019; Escolha de membros para compor a
Comissão Local (UFSM) de Mobilização; Escolha de membro para participar da
Comissão Nacional de Mobilização.
2 - Dia 09 de maio de 2019, no campus de Frederico Westphalen
PAUTA: Informes; Deliberação sobre adesão à greve de 24h do setor de educação do
país, que ocorrerá no dia 15 de maio de 2019; Escolha de membros para compor a
Comissão Local (UFSM) de Mobilização; Escolha de membro para participar da
Comissão Nacional de Mobilização.
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3 - Dia 09 de maio de 2019, no campus de Palmeira das Missões
PAUTA: Informes; Deliberação sobre adesão à greve de 24h do setor de educação do
país, que ocorrerá no dia 15 de maio de 2019; Escolha de membros para compor a
Comissão Local (UFSM) de Mobilização; Escolha de membro para participar da
Comissão Nacional de Mobilização.

4 - Dia 23 de maio de 2019, no campus Santa Maria
PAUTA: Informes; Atividades de mobilização para o dia 30 de maio; Assembleia
permanente; Assuntos gerais.
5 - Dia 28 de junho de 2019, no campus de Santa Maria
PAUTA: Informes; Análise da Greve Geral dia 14 de junho; Processos sobre benefícios
de Quintos; Retirada de delegados/as para o 4º Congresso Nacional da CSP-Conlutas;
Assuntos gerais.
6 - Dia 11 de julho de 2019, no Campus de Frederico Westphalen
PAUTA: Informes; Análise da Greve Geral de 14 de junho; Retirada de delegados/as ao
4º Congresso Nacional da CSP-Conlutas; Assuntos gerais.
7 - Dia 11 de julho de 2019, no campus de Palmeira das Missões
PAUTA: Informes; Análise da Greve Geral de 14 de junho; Retirada de delegados/as ao
4º Congresso Nacional da CSP-Conlutas; Assuntos gerais.
* A coincidência entre a data da assembleia e a realização do Fórum Permanente de
Extensão, com a presença do pró-reitor adjunto e do vice-reitor, inviabilizaram a
realização desta assembleia, em Palmeira.
8 - Dia 18 de julho de 2019, no campus de Santa Maria
PAUTA: Informes; Reestruturação da UFSM; Ataques ao ensino superior público;
Indicativo de Greve Geral nas IFES; Assuntos gerais.
07 de agosto de 2019, no campus de Santa Maria.
PAUTA: Informes; Greve nacional em defesa da Educação, da Democracia, contra a
Reforma da Previdência e outros retrocessos, marcada para 13 de agosto; Assuntos
gerais.
9 - Dia 08 de agosto de 2019, no campus de Frederico Westphalen
PAUTA: Informes; Greve nacional em defesa da Educação, da Democracia, contra a
Reforma da Previdência e outros retrocessos, marcada para 13 de agosto; Assuntos
gerais.
10 - Dia 08 de agosto de 2019, no campus de Palmeira das Missões
PAUTA: Informes; Greve nacional em defesa da Educação, da Democracia, contra a
Reforma da Previdência e outros retrocessos, marcada para 13 de agosto; Assuntos
gerais.
11 - Dia 09 de agosto de 2019, no campus de Cachoeira do Sul
PAUTA: Informes; Greve nacional em defesa da Educação, da Democracia, contra a
Reforma da Previdência e outros retrocessos, marcada para 13 de agosto; Assuntos
gerais.
* Não ocorreu devido à falta de quórum.
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12 - Dia 21 de agosto de 2019, no campus de Santa Maria
PAUTA: Informes; Deliberação sobre greve por tempo indeterminado nas Instituições
Federais de Ensino; Assuntos gerais.
13 - Dia 22 de agosto de 2019, no campus de Frederico Westphalen
PAUTA: Informes; Deliberação sobre greve por tempo indeterminado nas Instituições
Federais de Ensino; Assuntos gerais.
14 - Dia 22 de agosto de 2019, no campus de Palmeira das Missões
PAUTA: Informes; Deliberação sobre greve por tempo indeterminado nas Instituições
Federais de Ensino; Assuntos gerais.
15 - Dia 22 de agosto de 2019, no campus de Cachoeira do Sul
PAUTA: Informes; Deliberação sobre greve por tempo indeterminado nas Instituições
Federais de Ensino; Assuntos gerais.
* Não ocorreu devido à falta de quórum.
16 - Dia 11 de setembro de 2019, no campus de Santa Maria
PAUTA: Informes; Ratificação da delegação da SEDUFSM para participar do 4º
Congresso Nacional da CSP-Conlutas; Greve Nacional da Educação de 48 horas;
Assuntos gerais.
17 - Dia 24 de setembro de 2019, no campus de Santa Maria
PAUTA: Informes; Ação judicial referente à proporcionalidade; Adesão à Greve de 48h
do Setor de Educação nos dias 2 e 3 de outubro; Assuntos gerais.
18 - Dia 25 de setembro de 2019, no campus de Frederico Westphalen
PAUTA: Informes; Ação judicial referente à proporcionalidade; Adesão à Greve de 48h
do Setor de Educação nos dias 2 e 3 de outubro; Assuntos gerais.
19 - Dia 25 de setembro de 2019, no campus de Palmeira das Missões
PAUTA: Informes; Ação judicial referente à proporcionalidade; Adesão à Greve de 48h
do Setor de Educação nos dias 2 e 3 de outubro; Assuntos gerais.
20 - Dia 1º de outubro de 2019, no campus de Santa Maria
PAUTA: Informes; Greve dos docentes da UFSM por tempo indeterminado; Assuntos
gerais.
21 - Dia 31 de outubro de 2019, no campus de Santa Maria
PAUTA: Informes; Nova versão da minuta do Future-se; Encaminhamento sobre
indicativo de greve das IFES por tempo indeterminado; Assembleia permanente;
Assuntos gerais.
* Plenária não ocorreu devido à falta de quórum.
22 - Dia 22 de novembro de 2019, no campus de Santa Maria
PAUTA: Informes; Apresentação da nova versão do Future-se; Análise da PEC
186/2019; Encaminhamento do setor das IFES sobre estado de greve; Escolha de
delegação ao 39º Congresso do ANDES-SN (4 a 8/02/2020, em SP); Assembleia
permanente; Assuntos gerais.
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2. REUNIÕES NAS UNIDADES DE ENSINO E NA REITORIA
1 - REUNIÕES SOBRE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Em 2019, a diretoria do sindicato iniciou o ano letivo realizando visitas às unidades de
ensino e aos campi da UFSM, para falar sobre os impactos nocivos da Reforma da
Previdência aos/às docentes. Todas as reuniões contaram com a presença de
diretores/as e da assessoria jurídica. Foram, ao todo, quatorze encontros realizados
entre reuniões de Conselhos de Centro e reuniões ampliadas, possibilitando a
participação dos demais segmentos. Abaixo, o cronograma realizado:
UFSM - CAMPUS SANTA MARIA
1. Centro de Ciências Sociais e Humanas- CCSH
Dia 18 de março de 2019
2. Centro de Ciências Rurais – CCR
Dia 18 de março de 2019
3. Colégio Técnico Industrial de Santa Maria – CTISM
Dia 21 de março de 2019
4. Centro de Educação Física e Desportos – CEFD
Dia 22 de março de 2019
5. Centro de Educação – CE
Dia 25 de março de 2019
6. Centro de Artes e Letras – CAL
Dia 25 de março de 2019
7. Centro de Ciências da Saúde – CCS
Dia 27 de março de 2019
8. Centro de Tecnologia – CT
Dia 28 de março de 2019
9. Colégio Politécnico
Dia 28 de março de 2019
10. Centro de Ciências Naturais e Exatas – CCNE
Dia 01 de abril de 2019
11. Centro de Educação - Curso de Letras
Dia 10 de abril de 2019

12. UFSM - CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN
Dia 04 de abril de 2019
13. UFSM - CAMPUS PALMEIRA DAS MISSÕES
Dia 04 de abril de 2019
14. CAMPUS CACHOEIRA DO SUL
Dia 15 de abril de 2019
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2 - REUNIÕES SOBRE A PEC EMERGENCIAL 186/2019
No final de fevereiro e início de março de 2020, a diretoria da SEDUFSM deu início a
uma agenda de reuniões nos departamentos da UFSM para esclarecer sobre os
perigos da PEC 189/2019, e convidar aos/às docentes para a mobilização. A primeira
atividade ocorreu no dia 21 de fevereiro, no auditório Sérgio Pires, com a presença dos
professores João Carlos Gilli Martins e Gihad Mohamad (diretores da SEDUFSM), e do
advogado Heverton Padilha (assessor jurídico do sindicato) e foi coordenada pelo
professor Júlio Quevedo dos Santos, presidente da SEDUFSM.
AO TODO, FORAM VISITADOS ONZE DEPARTAMENTOS DA UNIVERSIDADE,
CONFORME ABAIXO:
UFSM - CAMPUS SANTA MARIA
1. Departamento de Turismo - CCSH
Dia 27 de fevereiro de 2020
2. Departamento de Fundamentos da Educação - CE
Dia 02 de março de 2020
3. Departamento de Educação Especial - CE
Dia 02 de março de 2020
4. Departamento de Terapia Ocupacional - CCS
Dia 04 de março de 2020
5. Departamento de Arquitetura e Urbanismo - CT
Dia 05 de março de 2020
6. Departamento de Filosofia - CCSH
Dia 09 de março de 2020
7. Departamento de Artes Cênicas - CAL
Dia 09 de março de 2020
8. Departamento de Enfermagem - CCS
Dia 09 de março de 2020
9. Departamento de Ecologia e Evolução - CCNE
Dia 11 de março de 2020
10. Departamento de Desportos Coletivos - CEFD
Dia 13 de março de 2020
11. Departamento de Música - CAL
Dia 16 de março de 2020

3 - REUNIÃO VIRTUAL COM A REITORIA
No dia 13 de abril de 2020, o vice-presidente da SEDUFSM, professor João Carlos Gilli
Martins, e o tesoureiro-geral da entidade, Gihad Mohamad, participaram de uma
reunião virtual com o Reitor da UFSM, professor Paulo Burmann, o vice-reitor, Luciano
Schuch, e o assessor do gabinete, Marionaldo Ferreira. A pauta do encontro girou em
torno de temas como o calendário acadêmico durante a pandemia, a avaliação docente,
a Instrução Normativa nº 28, entre outros pontos.
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3. COMANDO DE MOBILIZAÇÃO DA UFSM
CAMPUS SANTA MARIA
1 - CRIAÇÃO DO COMANDO DE MOBILIZAÇÃO
Dia 30 de abril de 2019
Nesta data, a assembleia permanente da categoria docente deliberou pela criação e
escolha da Comando de Mobilização. Na plenária, também foi deliberado que um
barracão (lonão) seria instalado em frente ao prédio 13, do CCNE, para servir às
reuniões de mobilização. A secretaria provisória da SEDUFSM, na sala de vidro, anexa
ao prédio 13, também foi utilizada como local para os encontros.
2 - PRIMEIRA REUNIÃO DA COMANDO DE MOBILIZAÇÃO
Dia 02 de maio de 2019
Diretores da SEDUFSM e os membros da Comissão de Mobilização participaram da
primeira reunião, que detalhou as atividades organizadas para o dia 15 de maio. Uma
outra iniciativa aprovada foi a criação de comissões por centros de ensino da
universidade. Essas comissões ficaram vinculadas à comissão mais geral dos
segmentos, onde estão SEDUFSM, ASSUFSM, ATENS, DCE, APG e diretórios
acadêmicos.
3 - ATO BALBÚRDIA NA PRAÇA: O QUE A UNIVERSIDADE PRODUZ?
Dia 11 de maio de 2019
Praça Saldanha Marinho
Esta atividade foi promovida pelo DCE, com o objetivo de expor trabalhos acadêmicos e
pesquisas relevantes que são implementadas pela UFSM, bem como chamar a atenção
sobre as ameaças que as universidades estão sofrendo. A Comissão de Mobilização
deliberou por participar junto deste ato, auxiliando na panfletagem e no diálogo com a
comunidade sobre a relevância da universidade pública.
4 - DIVULGAÇÃO DA CARTA ABERTA À POPULAÇÃO DE SANTA MARIA E
REGIÃO
Dias 11 e 12 de maio
As entidades representativas dos segmentos da UFSM divulgaram em veículos de
comunicação das regiões abrangidas pela universidade, uma carta aberta à
comunidade. Esse documento, elaborado pelos segmentos dos diferentes campi Santa Maria, Frederico Westphalen e Palmeira das Missões - destacou a importância
da universidade no contexto de cada uma das regiões. Em Santa Maria, ele foi
divulgado na edição do final de semana de 11 e 12 de maio, no jornal Diário de Santa
Maria.
5 - GREVE GERAL DA EDUCAÇÃO
Dia 15 de maio de 2019
UFSM e Praça Saldanha Marinho
Pela manhã, aconteceram protestos nas duas entradas da UFSM (Avenida Roraima e
Pains). À tarde, em conjunto com a FUTT, ocorreu um ato na praça central, com diálogo
com a comunidade, panfletagem, carro de som e batucada, finalizando com uma
marcha nas principais ruas da cidade.
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6 - AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTA MARIA
Dia 15 de maio de 2019
Com o objetivo de defender a UFSM, a atividade convocada pelo Legislativo teve a
presença do reitor, pró-reitores e outros integrantes da UFSM, bem como vereadores,
estudantes, professores, autoridades municipais e a comunidade em geral.
Representantes da FUTT também estiveram presentes.
7 - PLENÁRIA UNIFICADA DA UFSM
Dia 28 de maio de 2019
Complexo Didático e Artístico – CEFD
SEDUFSM, ASSUFSM, ATENS, DCE e APG realizaram esta atividade, com o objetivo
de organizar as mobilizações dos dias 30 de maio e 14 de junho. Representantes de
diversos diretórios acadêmicos também participaram da reunião.
8 - DIA NACIONAL DE LUTAS EM DEFESA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA
Dia 30 de maio de 2019
As atividades desta data contaram com panfletagem às 7h, no campus sede da UFSM,
visitas aos centros de ensino da universidade, para dialogar mais diretamente com os
cursos, almoço coletivo contra os cortes, em frente ao RU, concentração na praça
Saldanha Marinho, com a exposição de banners sobre projetos da UFSM e ato público
(FUTT) com apresentações culturais e manifestação de sindicatos, coletivos e
representantes de centrais sindicais.
9 - GREVE GERAL
Dia 14 de junho de 2019
Para esta mobilização, a Assessoria de Comunicação da SEDUFSM criou a campanha
É Greve porque é Grave, com anúncios e entrevistas nas rádios locais (e também nas
cidades que abrigam os campi da UFSM), confecção de outdoor, de adesivos e de
camisetas. No que se refere à mobilização, ocorreram piquetes nas garagens de ônibus
e na entrada da UFSM e, no final da tarde, um ato na praça Saldanha Marinho, com
marcha nas ruas centrais da cidade.
10 - DIA NACIONAL DE LUTA CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA, EM
DEFESA DA EDUCAÇÃO E POR EMPREGOS
Dia 12 de julho de 2019
UFSM/Santa Maria
Pela manhã, aconteceu um protesto em frente à reitoria da UFSM, contra a reforma
administrativa. As entidades protocolaram, no gabinete do reitor, um documento com
profundas críticas a essa reforma. À tarde, diretores da SEDUFSM foram aos centros
de ensino para dialogar com a categoria docente sobre a Reforma da Previdência, o
projeto de desmonte da educação e das universidades públicas brasileiras.
11 - ENTREGA DE CARTA ABERTA AO CONSU
Dia 19 de julho de 2019
Os docentes entregaram Carta Aberta ao CONSU, com pedido para que a proposta de
reestruturação administrativa não fosse aprovada. Essa ação ocorreu junto à sala dos
conselhos superiores, na Reitoria da UFSM, antes da reunião do Conselho. A Carta foi
elaborada em assembleia docente do dia 18 de julho. Devido a um pedido de vista da
servidora e conselheira Loiva Chansis, a proposta acabou não sendo votada neste dia.
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12 - ENTREGA DE OFÍCIO AO REITOR
Dia 05 de agosto de 2019
As entidades representativas dos três segmentos da UFSM protocolaram um ofício à
Administração Central reivindicando a presença ao menos de uma representação por
entidade na mesa de debate da Audiência Pública, do dia 08 de agosto, que iria
analisar o Future-se.
13 - PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O FUTURE-SE
Dia 08 de agosto de 2019
Centro de Convenções
A reitoria da UFSM convocou uma Audiência Pública sobre o Future-se, que contou
com a exposição do reitor, Paulo Burmann, e do vice, Luciano Schuch. Eles expuseram
os perigos deste projeto e alegaram que a saída é a comunidade acadêmica construir
uma proposta substitutiva ao Future-se. Os representantes do Comando de Mobilização
estiverem presentes nessa atividade e realizaram falas de rejeição integral e
intransigente ao projeto.
14 - GREVE NACIONAL DA EDUCAÇÃO
Dia 13 de agosto de 2019
Os manifestantes protestaram no arco de entrada do campus de Santa Maria, com
distribuição de panfletos e diálogo com motoristas e pedestres. Ao final da tarde,
aconteceu um ato público na praça Saldanha Marinho, com centenas de pessoas,
seguido de marcha.
15 - ASSEMBLEIA GERAL UNIFICADA DA UFSM
Dia 28 de agosto de 2019
Largo do Planetário
Chamada pelo DCE, a assembleia dos três segmentos da UFSM teve a presença de
centenas de pessoas. As intervenções dos representantes das entidades presentes
foram de rechaço ao Future-se e também à ideia de construir uma proposta alternativa
a este projeto.
16 - GRITO DOS EXCLUÍDOS
Dia 07 de setembro de 2019
A mobilização iniciou com uma aula pública interdisciplinar que relacionou os problemas
na Amazônia a questões como o agronegócio, a soberania nacional, os direitos dos
povos indígenas e a luta pela educação. Participaram o professor Bruno Hendler (curso
Relações Internacionais/UFSM), Bruno Schreiner (APG/UFSM), Alana Gonçalves
(União Estadual dos Estudantes) e Rodrigo Mariano (estudante indígena da UFSM).
Após o debate, ocorreu uma caminhada pelo calçadão Salvador Isaia.
17 - MOBILIZAÇÃO NA REUNIÃO DO CONSU
Dia 27 de setembro de 2019
A sessão do CONSU da UFSM deste dia foi precedida de manifestação protagonizada
majoritariamente por estudantes, mas também por técnico-administrativos e docentes,
que exibiram cartazes em defesa da universidade e contra o programa Future-se. O
objetivo principal da mobilização era pressionar para que o CONSU se posicionasse, e
de preferência contrariamente, à proposta do governo Bolsonaro.
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18 - REUNIÃO AMPLIADA DO CONSU
Dia 02 de outubro de 2019
Centro de Convenções
Estudantes, docentes e técnico-administrativos compareceram massivamente na
reunião extraordinária e ampliada do CONSU, aberta a toda comunidade, para debater
o Future-se. Após inúmeras intervenções dos presentes, o CONSU aprovou uma nota
em que se posicionou de forma contrária à minuta enviada pelo Ministério da Educação,
que propunha a implantação do programa Future-se.
19 - PLENÁRIA UNIFICADA
Dia 27 de novembro de 2019
Auditório Flávio Schneider/CCR
Esta plenária foi convocada pela ASSUFSM e contou com a participação da
SEDUFSM, DCE, movimento secundarista e Comissão Interna de Supervisão da
Carreira de TAEs da UFSM. As entidades elaboraram uma moção em apoio à greve do
Magistério Estadual e também ao CPERS, reforçando a importância de a comunidade
apoiar a luta pela educação e garantia dos direitos.
20 - SANTA MARIA E REGIÃO EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO
Dia 12 de dezembro de 2019
O ato contou com panfletagem no semáforo, entre as ruas General Neto e José
Bonifácio, local que foi adotado por diversas categorias de servidores estaduais em
greve para dialogar com a população. A atividade finalizou com uma caminhada até a
praça central.
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4. COMANDO DE MOBILIZAÇÃO DA UFSM
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN
1 - SESSÃO NA CÂMARA DE VEREADORES
Dia 07 de maio de 2019
Nesta data, a comunidade acadêmica do campus de Frederico Westphalen participou
da sessão ordinária da Câmara de Vereadores, que pautou o corte de 30% nos
orçamentos das universidades públicas. O reitor da UFSM, professor Paulo Burmann,
participou da sessão apresentando os impactos financeiros do corte na instituição, mais
especificamente no campus da cidade.
2 - CRIAÇÃO DO COMANDO DE MOBILIZAÇÃO
Dia 09 de maio de 2019
Os docentes do campus de Frederico Westphalen formaram uma comissão local, na
assembleia permanente do dia 09 de maio, para organizar as atividades da Greve Geral
da Educação. Com o objetivo de ampliar a mobilização, essa comissão somou-se a
outros sindicatos da cidade e formou o Fórum Permanente em Defesa das
Universidades, tendo como integrantes SINDISFRED, CPERS Sindicato, SEDUFSM,
diretórios centrais de estudantes da UFSM e do IFFar, ATENS, ASSUFSM, ADUERGS,
SINASEFE, SINDIÁGUA/RS, SINPRO/RS, SINDIPOL/RS e AMAPERGS.
3 - ATO PREPARATÓRIO À GREVE GERAL DA EDUCAÇÃO
Dia 13 de maio de 2019
Nesta data, docentes, técnicos e estudantes, representados pelas entidades, fizeram
falas e realizaram panfletagens, convidando a comunidade acadêmica para a
mobilização da Greve Geral da Educação, no dia 15 de maio.
4 - DIVULGAÇÃO DA CARTA ABERTA À POPULAÇÃO DE FREDERICO
WESTPHALEN E REGIÃO
Dias 11, 12 de maio de 2019
As entidades representativas dos segmentos da UFSM divulgaram em veículos de
comunicação das regiões abrangidas pela universidade, uma carta aberta à
comunidade. Esse documento, elaborado pelos segmentos dos diferentes campi Santa Maria, Frederico Westphalen e Palmeira das Missões - destacou a importância
da universidade no contexto de cada uma das regiões. Em Frederico Westphalen, ele
foi divulgado na edição de final de semana (11 e 12 de maio) do jornal O Alto Uruguai.
5 - GREVE GERAL DA EDUCAÇÃO
Dia 15 de maio de 2019
Praça da Matriz
O Fórum Permanente em Defesa das Universidades chamou a atividade Universidade
na rua, realizando exposição de trabalhos acadêmicos e diálogo com a população.
6 - GREVE GERAL
Dia 14 de junho de 2019
A Greve Geral foi marcada por ato público na Praça da Matriz, com distribuição de
material informativo e caminhada pelas principais ruas do centro da cidade.
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7 - GREVE NACIONAL DA EDUCAÇÃO
Dia 13 de agosto de 2019
Poucos professores deram aula pela manhã e houve concentração de docentes e
integrantes dos outros segmentos no hall de entrada do prédio principal. No turno da
tarde, professores que aderiram à paralisação distribuíram panfletos que criticam o
programa ‘Future-se’.
8 - REITOR REALIZOU REUNIÃO NO CAMPUS
Dia 19 de agosto de 2019
A pedido do Fórum Permanente em Defesa da Universidade Pública, o reitor da UFSM,
Paulo Burmann, compareceu a uma reunião neste campi, para dialogar sobre a crise
enfrentada pela universidade, tanto no que se referia à escassez de recursos, como
também sobre o programa ‘Future-se’, do governo federal.

5. COMANDO DE MOBILIZAÇÃO DA UFSM
CAMPUS CACHOEIRA DO SUL
1 - CRIAÇÃO DO COMANDO DE MOBILIZAÇÃO
Dia 13 de maio de 2019
No campus de Cachoeira do Sul, o Comando de Mobilização foi formada na assembleia
docente do dia 13 de maio. Na sequência, foram realizadas reuniões com alunos,
técnicos e docentes da UERGS, da ULBRA e dos colégios de Cachoeira do Sul, para a
organização das manifestações da Greve Geral da Educação.
2 - GREVE GERAL DA EDUCAÇÃO
Dia 15 de maio de 2019
Praça Dr. Honorato
Os manifestantes organizaram a exposição de trabalhos produzidos pela UFSM e por
outras instituições de ensino da cidade. Realizaram panfletagens, aula pública sobre o
papel das Universidades Federais na sociedade e passeata nas ruas centrais. O diretor
da SEDUFSM, professor Gihad Mohamad, esteve presente para apoiar a manifestação.
3 - GREVE GERAL
Dia 14 de junho de 2019
Ocorreu manifestação na praça central da cidade. O diretor da SEDUFSM, professor
Gihad Mohamad, esteve presente para apoiar a manifestação.
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6. COMANDO DE MOBILIZAÇÃO DA UFSM
CAMPUS PALMEIRA DAS MISSÕES
1 - CRIAÇÃO DO COMANDO LOCAL DE MOBILIZAÇÃO
Dia 09 de maio de 2019
Os docentes dos campi de Palmeira das Missões formaram uma comissão local, na
assembleia permanente do dia 09 de maio, para organizar e coordenar as atividades da
Greve Geral da Educação. As ações de mobilização aconteceram conjuntamente com o
40º Núcleo do CPERS.
2 - DIVULGAÇÃO DA CARTA ABERTA À POPULAÇÃO DE PALMEIRA DAS
MISSÕES E REGIÃO
As entidades representativas dos segmentos da UFSM divulgaram em veículos de
comunicação das regiões abrangidas pela universidade, uma carta aberta à
comunidade. Esse documento, elaborado pelos segmentos dos diferentes campi Santa Maria, Frederico Westphalen e Palmeira das Missões - destacou a importância
da universidade no contexto de cada uma das regiões. Em Palmeira das Missões, o
documento foi divulgado na edição de quinta-feira (16 de maio) do jornal Expressão
Regional e na edição de sexta-feira (17 de maio) do jornal Tribuna da Produção.
3 - GREVE GERAL DA EDUCAÇÃO
Dia 15 de maio de 2019
A mobilização teve caminhada de professores, estudantes e técnicos, saindo do
campus daquela Unidade de Ensino, até o centro da cidade, no Largo Westphalen.
4 - REITOR REALIZOU REUNIÃO NO CAMPUS
Dia 19 de agosto de 2019
Assim como no campus de Frederico Westphalen, o reitor Paulo Burmann também
compareceu a uma reunião no campus de Palmeira das Missões, para falar sobre a
crise enfrentada pela universidade. A atividade ocorreu na Câmara de Vereadores, e
contou com a presença de aproximadamente 200 pessoas, dentre integrantes do
campus da universidade, e representantes de sindicatos, movimentos sociais e pessoas
da comunidade.
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7. NOTAS PÚBLICAS
1 - SEDUFSM REPUDIA USO POLICIAL PARA VOTAÇÃO NO CONSU
Diretoria da SEDUFSM - Dia 13 de julho de 2018
2 - MOÇÃO DE REPÚDIO
O Centro de Educação da UFSM elaborou e aprovou esta nota de repúdio sobre a
política de corte de recursos do governo federal. Ela foi referendada e aprovada na
assembleia docente do dia 07 de agosto de 2018.
3 - NOTA POLÍTICA SOBRE SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS
Esta nota foi elaborada pelo ANDES-SN. Na assembleia da SEDUFSM, no dia 25 de
outubro de 2018, a nota foi lida e aprovada pelos presentes, com o acréscimo de uma
breve introdução.
4 - NOTA PÚBLICA SOBRE O PROJETO ESCOLA SEM PARTIDO
Diretoria da SEDUFSM - Dia 21 de dezembro de 2018
5 - SEDUFSM REPUDIA PERSEGUIÇÃO A PROFESSORES/AS E OFERECE APOIO
Diretoria da SEDUFSM - Dia 07 de fevereiro de 2019
6 - NOTA DA DIRETORIA DA SEDUFSM/ANDES-SN EM DEFESA DA AUTONOMIA
UNIVERSITÁRIA E PELAS LIBERDADES DEMOCRÁTICAS. NÃO AO
AUTORITARISMO NA UFGD!
Diretoria da SEDUFSM - Dia 17 de junho de 2019
7 - CARTA ABERTA AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA
UFSM
Assembleia Docente - Dia 18 de julho de 2019
8 - NOTA DE APOIO À GREVE ESTUDANTIL E DE ORIENTAÇÃO À CATEGORIA
DOCENTE
Diretoria da SEDUFSM - Dia 07 de outubro de 2019
9 - EM DEFESA DA UNIVERSIDADE PÚBLICA
Diretoria da SEDUFSM - Dia 14 de novembro de 2019
10 - NOTA DA SEDUFSM SOBRE O 18M
Diretoria da SEDUFSM - Dia 17 de março de 2020
11 - SEDUFSM REPUDIA AULAS À DISTÂNCIA E REAFIRMA COMPROMISSO
COM A UNIVERSIDADE PÚBLICA
Diretoria da SEDUFSM - Dia 19 de março de 2020
12 - NOTA CONJUNTA DAS SEÇÕES SINDICAIS DO ANDES-SN DO RS DE
REPÚDIO A QUALQUER TIPO DE CONTROLE DE PONTO E DE PRODUTIVIDADE
Dia 25 de março de 2020
Seções sindicais do ANDES-SN do Rio Grande do Sul: APROFURG, ADUFPEL,
SEDUFSM, SINDOIF, Seção Sindical do ANDES-SN na UFRGS e SESUNIPAMPA.
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8. GRUPO DE TRABALHO DE COMUNICAÇÃO E ARTE - GTCA
GT - SEDUFSM
1 - TR’S AO 38º CONGRESSO DO ANDES-SN
Dois textos de ‘Contribuição do GTCA da SEDUFSM e das sindicalizadas Juliana
Petermann e Luciana Carvalho’, foram assinados e apresentados pelas docentes nesse
Congresso.
2 - TR’S AO 39º CONGRESSO DO ANDES-SN
Foram apresentadas as propostas ‘Pela criação de um GT de Comunicação Social e
um GT de Artes’ e ‘Pelo fim da terceirização no setor de Comunicação do ANDES-SN’.
Ambos os textos foram assinados pelos/as docentes Luciana Carvalho, Juliana
Petermann, João Carlos Gilli Martins, Hugo Blois Filho, Maristela Souza, Adriana Zecca
e Carmem Dickow Cardoso.
3 - SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO SINDICAL DA REGIONAL RS DO ANDES-SN
Dias 13 e 14 de dezembro de 2019
Sedes da ADUFPel e da ASUFPel, em Pelotas/RS
Evento promovido pela Regional RS do ANDES-SN, com o apoio da ADUFPel. A
SEDUFSM teve uma delegação no evento, composta por uma diretora, dois
conselheiros e quatro profissionais da área de comunicação da seção sindical. Além de
debates e oficinas, ocorreu também uma roda de conversa com relatos das
experiências das assessorias. O evento finalizou com encaminhamentos para a
articulação da comunicação em rede no Estado.
4 - SEMINÁRIO COMUNICAÇÃO EM REDE
O Seminário de Comunicação da Regional RS teve como encaminhamento a
articulação do trabalho desenvolvido pelos profissionais de comunicação das seções
sindicais. Por isso, a partir de janeiro de 2020, as seções sindicais começaram a
elaborar matérias conjuntas, em que uma seção sindical fica responsável pela matéria
jornalística e outra por elaborar as peças gráficas, com informações locais de todas as
demais seções sindicais da Regional RS do ANDES-SN. Esses materiais trazem
informações sobre o contexto de cada universidade, de forma que os professores
possam ter uma visão mais ampla sobre as ações de mobilização da categoria no
estado.
5 - CAMPANHA CONJUNTA DAS SEÇÕES SINDICAIS DO ANDES-SN DO RS:
ESPECIAL ESTADO DE GREVE RS
O trabalho conjunto das assessorias de imprensa das seções sindicais do Rio Grande
do Sul tematizou as razões que levaram os/as docentes a aprovar o Estado de Greve
para o ano de 2020. Abaixo, as reportagens elaboradas:
1. A cruzada dos intolerantes contra a ciência e o conhecimento
Dia 13 de janeiro de 2020
A matéria jornalística foi elaborada pelo SINDOIF, com a colaboração das demais
seções sindicais do ANDES-SN no Rio Grande do Sul. As peças gráficas ilustrativas
foram produzidas pela ADUFPel.
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2. Laboratórios vazios, restaurantes fechados, carros sem gasolina: a realidade
do Teto de Gastos
Dia 17 de janeiro de 2020
A matéria jornalística foi elaborada pela ADUFPel, com a colaboração das demais
seções sindicais do ANDES-SN no Rio Grande do Sul. As imagens são da SEDUFSM e
da ADUFPel, e a charge de Rafael Balbueno para o ANDES-SN.
3. PEC da Reforma Administrativa e os possíveis rumos do serviço público
Dia 24 de janeiro de 2020
A matéria jornalística foi elaborada pela APROFURG, com a colaboração das demais
seções sindicais do ANDES-SN no Rio Grande do Sul. As charges são de Rafael
Balbueno e de Bruno Galvão.
4. Autonomia universitária em vertigem: os ataques de Bolsonaro às federais
Dia 31 de janeiro de 2020
A matéria jornalística foi elaborada pela SESUNIPAMPA, com a colaboração das
demais seções sindicais do ANDES-SN no Rio Grande do Sul. A charge é de Alisson
Affonso, da APROFURG.
5. Entenda os motivos que devem levar os docentes federais do RS à greve
Dia 17 de fevereiro de 2020
A matéria jornalística foi elaborada pela SEDUFSM, com a colaboração das demais
seções sindicais do ANDES-SN no Rio Grande do Sul. A arte é uma elaboração da
APROFURG e as imagens são da SEDUFSM.
6. Carreira docente: recente conquista, crescentes ataques
Dia 21 de fevereiro de 2020
A matéria jornalística foi elaborada pela Seção Sindical do ANDES na UFRGS, com a
colaboração das demais seções sindicais do ANDES-SN no Rio Grande do Sul. A
charge é de Alisson Affonso, da APROFURG.
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9. GRUPO DE TRABALHO DE POLÍTICA AGRÁRIA,
URBANA E AMBIENTAL - GTPAUA
GT - SEDUFSM
1 - EVENTO MINERAÇÕES, BARRAGENS E IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS
Dia 25 de junho de 2019
Auditório Flávio Schneider/CCR
Promovido pelo Programa de Extensão em Educação Socioambiental da UFSM, em
parceria com o GTPAUA da SEDUFSM. O convidado para palestrar foi Milton Correa
Carriconde, Engenheiro de Minas e consultor na área de Mineração e Processamento
Mineral.
2 - II SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE OS IMPACTOS DOS PROJETOS DE
MINERAÇÃO
Dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2018
Auditório do Hospital Universitário, em Rio Grande/RS e comunidade Retiro, em São
José do Norte/RS
Promovido pela Secretaria Regional RS do ANDES-SN, através do GTPAUA, e com o
apoio das seções sindicais do ANDES-SN no Rio Grande do Sul - APROFURG,
ADUFPel, SESUNIPAMPA, SEDUFSM, Seção Sindical do ANDES-SN na UFRGS e
SINDOIF.

10. GRUPO DE TRABALHO DE POLÍTICAS DE CLASSE,
QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS, GÊNERO
E DIVERSIDADE SEXUAL – GTPCEGDS
GT - SEDUFSM
1 - SEMINÁRIO CONJUNTO DO GTPCEGDS E DO GTPE
A SEDUFSM sediou a reunião dos GT’s do ANDES-SN, nos dias 28 e 29 de setembro
de 2018. Durante esse período, ocorreram três seminários: “Direitos sexuais e
reprodutivos: legalização do aborto, defesa da vida das mulheres e a trabalhadora
docente”, “A luta contra o capacitismo nas Instituições de Ensino Superior” e “Trabalho
e saúde dos/das docentes com deficiência”. Os debates e as reuniões ocorreram na
sede SEDUFSM e no Itaimbé Palace Hotel.
2 - CARTILHA DE COMBATE AO RACISMO
A Cartilha de Combate ao Racismo foi elaborada no II Seminário Nacional Integrado do
GTPCEGDS do ANDES-SN, em setembro de 2019, e foi lançada aos poucos pelo
Sindicato Nacional e pelas seções sindicais. O material foi criado com a intenção de
ampliar o debate e o enfrentamento do racismo estrutural na sociedade e nos espaços
de aprendizagem. A publicação foi apresentada aos docentes da UFSM na assembleia
geral, no dia 22 de novembro de 2019.
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11. GRUPO DE TRABALHO DE SEGURIDADE SOCIAL E
ASSUNTOS DE APOSENTADORIA – GTSSA
GT - SEDUFSM
1 - REVISTA DIGITAL DO SEMINÁRIO SERVIDOR PÚBLICO: UM PESO PARA A
SOCIEDADE?
Nos dias 5 e 6 de abril de 2018, a SEDUFSM, através do GTSSA, com a participação
das seções sindicais do ANDES-SN no RS e de algumas seções sindicais do
SINASEFE, promoveu o seminário Servidor público, um peso para a sociedade?. Em
julho de 2018, o conteúdo e os registros deste evento, juntamente com entrevistas
exclusivas foram transformados em revista eletrônica (digital) e disponibilizados no site
do sindicato. O lançamento oficial da revista impressa foi feito no dia 07 de novembro,
junto com o aniversário da SEDUFSM.
2 - TR AO 38º CONGRESSO DO ANDES-SN
Os/as integrantes do GTSSA escreveram três textos para o Congresso: ‘Criação do
estatuto de proteção social e ambiental para o professor federal’, ‘Correção da
remuneração em face do regime de trabalho de 40 horas e de 40 horas com dedicação
exclusiva em razão da inconstitucionalidade parcial da Lei 13325/2016’ e ‘Criar uma
comissão nacional de docentes vinculada ao MEC composta, paritariamente, por
representantes do Ministério da Educação, do Ministério do Planejamento e Gestão, da
ANDIFES, do CONFIF, do CONDITUF e da entidade sindical representativa do
professor federal para construir, analisar e discutir a proposta de carreira para o
professor federal. Após, acompanhar, assessorar e avaliar sua implementação nas
IFES’.
3 - TR AO 39º CONGRESSO DO ANDES-SN
O texto intitulado ‘Contribuição previdenciária e retrocesso social dos professores
federais aposentados’, foi assinado pelos/as docentes Abel Panerai Lopes, Antonio
Carlos Freitas Lemos, José Sales Mariano da Rocha, João Batista Paiva, Lia Tereza
Rauber da Silva, Francisco Estigarribia de Freitas, Maria Aparecida Mariano da Rocha,
Maria Beatriz Carnielutti e Nara Quadros.
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12. ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - ENE
1 - III ENE - ETAPA MUNICIPAL
RESISTIR PARA EXISTIR: POR UMA EDUCAÇÃO CLASSISTA E DEMOCRÁTICA
Dias 15 e 16 de junho de 2018
Escola Estadual de Ensino Médio Cilon Rosa, em Santa Maria/RS
O evento iniciou com a mesa redonda Projeto atual de educação: o que temos (BNCC)
e o que queremos (classista e democrático), com as professoras Helenise Antunes
(UFSM) e Gelta Ramos Xavier (UFF). No dia seguinte, os participantes dividiram-se em
quatro Grupos de Trabalho:
(1) Acesso e Permanência;
(2) Terceirização, Mercantilização, Gestão e Financiamento;
(3) Opressões: gênero, sexualidade, orientação sexual, questões étnico-raciais e
pessoas com deficiência;
(4) Trabalho, Precarização e Formação.

2 - III ENE - ETAPA ESTADUAL
POR UM PROJETO CLASSISTA E DEMOCRÁTICO DE EDUCAÇÃO
Dias 24 a 26 de agosto de 2018
Escola Técnica Estadual Parobé, em Porto Alegre/RS
O Comitê do ENE em Santa Maria auxiliou na construção da Etapa Estadual do III ENE
e enviou uma delegação para o evento, com 46 pessoas. A programação contou duas
mesas de debate: Capitalismo, trabalho e educação e Experiências de educação
popular no Capitalismo. E também com as discussões nos seguintes grupos de
trabalho:
(1) Passe-livre, acesso, permanência e conclusão com qualidade social.
(2) Avaliação e meritocracia.
(3) Democratização, autonomia e transparência na gestão.
(4) Privatização, mercantilização e precarização da educação.
(5) Financiamento público para escola pública, sem PPPs.
(6) Trabalho e formação dos (das) trabalhadores (as) da educação.
(7) Opressões: machismo e misoginia; racismo, lgbtfobia, capacitismo e xenofobia.
(8) Escola como território.
3 - III ENE – ETAPA NACIONAL
POR UM PROJETO CLASSISTA E DEMOCRÁTICO DE EDUCAÇÃO
Dias 12, 13 e 14 de abril de 2019
Universidade Federal de Brasília
O comitê municipal levou 21 participantes ao Encontro Nacional. Juntamente com a
delegação de Santa Maria, foram 21 participantes de Porto Alegre, que compartilharam
o mesmo transporte.
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13. DEBATES
1 - CARREIRA DOCENTE E AS PERSPECTIVAS FUTURAS
Dia 06 de dezembro de 2018, no Auditório Sérgio Pires.
A atividade contou com a presença de Paulo Rizzo (professor aposentado da UFSC e
ex-presidente do ANDES-SN) e Amauri Fragoso (professor da UFCG e ex-diretor do
ANDES-SN). A coordenação da mesa foi do professor Ricardo Rondinel, conselheiro do
sindicato e estudioso de análises políticas e impactos econômicos da carreira docente.
2 - COMBATE AOS ASSÉDIOS SEXUAL E MORAL NAS UNIVERSIDADES
Dias 17 e 18 de outubro de 2018, na UFSM-campus sede, campus Frederico
Westphalen e campus Palmeira das Missões.
No dia 17 de outubro, o painel aconteceu nos campi de Frederico Westphalen e
Palmeira das Missões, com os debatedores João Negrão (professor aposentado da
UFPR) e Heverton Padilha (assessor jurídico da SEDUFSM), e a coordenação de João
Carlos Gilli Martins (diretor da SEDUFSM). Em Santa Maria, no dia 18, Andrea Cezne
(professora do departamento de Direito da UFSM) também participou como debatedora,
já a coordenação foi do professor Júlio Quevedo, presidente da SEDUFSM.
3 - A GREVE DOS CAMINHONEIROS E DA EDUCAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA
GREVE GERAL
Dia 13 de maio de 2019, no Plenário da Câmara de Vereadores de Santa Maria.
Na mesa de debates, estiveram Carlos Alberto Dahmer (Sindicato dos Transportadores
Autônomos, de Ijuí), e Rejane de Oliveira (ex-dirigente do CPERS). A coordenação foi
realizada pelo professor Júlio Quevedo dos Santos, presidente da SEDUFSM.
4 - O FUTURO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS NO FUTURE-SE
Dia 29 de julho de 2019, no Auditório da SEDUFSM.
O professor Gihad Mohamad, diretor da SEDUFSM, realizou uma exposição sobre o
projeto Future-se e, na sequência, ocorreu uma roda de conversa entre os presentes.
Desta atividade, saiu a proposta de elaboração de uma Carta Aberta contra o programa
“Future-se”, com a participação dos três segmentos da UFSM.
5 - MUDANÇAS NA CARREIRA E NA APOSENTADORIA: IMPACTOS PARA O
SERVIDOR PÚBLICO
Dia 09 de dezembro de 2019, no Auditório AUDIMAX (UFSM-campus sede)
Os palestrantes foram o advogado Leandro Madureira Silva (da assessoria jurídica do
ANDES-SN) e o professor Luiz Henrique Schuch (ex-presidente do ANDES-SN e
também estudioso do tema da carreira docente). A coordenação da mesa foi do diretor
da SEDUFSM e professor do curso de Engenharia Civil, Gihad Mohamad.
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14. LIVES
1 - EDUCAÇÃO EM REDE EM TEMPOS DE PANDEMIA E O ADOECIMENTO
DOS EDUCADORES
Dia 30 de abril de 2020, com live transmitida pelo facebook da SEDUFSM.
Debateram o tema a professora Juliana Iglesias Melim (do Departamento de Serviço
Social da UFES), os professores Walcyr de Oliveira Barros (da Escola de Enfermagem
Anna Nery da UFRJ) e Antônio Gonçalves Filho (do Departamento de Medicina II da
UFMA e presidente do ANDES-SN). A mediação foi do vice-presidente da SEDUFSM,
João Carlos Gilli Martins. O professor Walcyr não conseguiu participar, devido à falta de
conexão de internet.
2 - A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS NA INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 28
Dia 14 de maio de 2020, com live transmitida pelo facebook da SEDUFSM.
Os debatedores convidados foram os advogados Leandro Madureira Silva (assessor
jurídico do ANDES-SN) e Heverton Padilha (assessor jurídico da SEDUFSM). O
sindicato esperava contar com uma representação da Reitoria da UFSM, mas não foi
possível. A mesa foi coordenada pelo professor Gihad Mohamad, diretor da SEDUFSM.

3 - A PANDEMIA E AS UNIVERSIDADES: O QUE FAZER COM O CALENDÁRIO
ACADÊMICO?
Dia 25 de maio de 2020, com live transmitida pelo facebook da SEDUFSM.
A live teve a presença da professora Eblin Farage (da Universidade Federal Fluminense
e secretária-geral do ANDES-SN), do professor Helvio Mariano (da Universidade
Estadual do Centro-Oeste e ex-diretor do ANDES-SN), e do aluno Luiz Eduardo
Barbosa (estudante de Direito e integrante do DCE da UFSM). A mediação ficou a
cargo da diretora da SEDUFSM, Maristela Souza.
4 - A PANDEMIA E O CALENDÁRIO ACADÊMICO DA UFSM
Dia 29 de maio de 2020, com live transmitida pelo facebook da SEDUFSM.
Participaram as professoras Fabiane Costas (do departamento de Fundamentos da
Educação, do campus de Santa Maria) e Vera Sirlei (do departamento de Ciências da
Comunicação, do campus de Frederico Westphalen) e o professor Gianfábio Pimentel
Franco (do departamento de Ciências da Saúde, do campus de Palmeira das Missões).
O convite também foi feito a um professor do campus de Cachoeira do Sul, mas não se
conseguiu viabilizar a presença de um debatedor daquela Unidade. A coordenação da
atividade foi do diretor da SEDUFSM, professor Carlos Pires.
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15. FRENTE ÚNICA DE TRABALHADORES E TRABALHADORAS
DE SANTA MARIA – FUTT
1 - PRIMEIRA REUNIÃO DA FUTT
Dia 06 de novembro de 2018
Auditório da SEDUFSM
Nesta data, a SEDUFSM chamou uma reunião com entidades sindicais, estudantis e
movimentos sociais, com o objetivo de construir uma pauta unificada e de formular
ações de resistência e de enfrentamento aos projetos de precarização e retirada de
direitos, apresentados pelo governo. Surge, assim, a Frente Única dos Trabalhadores e
Trabalhadoras de Santa Maria - FUTT.
2 - RODA DE CONVERSA SOBRE CONJUNTURA
Dia 04 de dezembro de 2018
Anfiteatro Gulerpe da UFSM
A Frente organizou uma roda de conversa para debater a conjuntura e pensar nas
ações futuras. Esta atividade contou com a participação de Atnágoras Lopes,
representante da secretaria executiva nacional da CSP-Conlutas.
3 - MANIFESTAÇÃO CONTRA O PROJETO ESCOLA SEM PARTIDO
Dias 04 e 06 de dezembro de 2018
Câmara de Vereadores de Santa Maria
No dia 04 de dezembro, a FUTT realizou uma manifestação na sessão plenária na
Câmara de Vereadores, em que foi apresentada uma moção de apoio ao projeto Escola
Sem Partido, proposta pelo vereador João Kaus (MDB). O protesto teve cartazes, vaias
e também ocupação do plenário. A sessão foi interrompida e a votação foi adiada. A
FUTT também divulgou nota pública contra a referida moção de apoio, nesta data. No
dia 06 de dezembro, com a segurança reforçada por guardas municipais e a
distribuição de senhas ao público, a moção em apoio ao projeto Escola Sem Partido, foi
aprovada na sessão plenária da Câmara Municipal, sob fortes protestos de estudantes,
professores e movimentos sociais, integrantes da FUTT. Como a entrada foi restrita,
dezenas de manifestantes tiveram que permanecer do lado de fora da Casa.
4 - ATO EM DEFESA DE POVOS INDÍGENAS
Dias 31 de janeiro de 2019
Praça Saldanha Marinho
A Frente apoiou e participou de um ato com comunidades indígenas em defesa de seus
direitos, em Santa Maria. Essa manifestação foi chamada pela Articulação dos Povos
Indígenas e aconteceu também em vários locais do país.
5 - AULA PÚBLICA SOBRE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Dia 20 de fevereiro de 2019
Praça Saldanha Marinho
Esta atividade teve a participação do professor Gihad Mohamad (diretor da SEDUFSM),
que explanou sobre as mudanças nos regimes de aposentadorias com a nova Reforma
da Previdência. Nos dias que antecederam a aula pública, os integrantes da FUTT
estiveram panfletando no centro da cidade.
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6 - DIA INTERNACIONAL DE LUTAS DAS MULHERES
Dia 08 de março de 2019
Praça Saldanha Marinho
A FUTT e demais entidades sindicais e movimentos sociais de Santa Maria ocuparam a
praça central da cidade para realizar manifestações e atividades culturais referente ao
Dia Internacional da Mulher. Ao final do dia, realizaram uma caminhada pelas ruas
centrais. O eixo da manifestação teve como pontos principais a oposição à reforma da
previdência e a luta contra a violência de gênero.
7 - DIA DE LUTAS, PROTESTOS E PARALISAÇÕES
Dia 22 de março de 2019
Praça Saldanha Marinho
Foi realizado um ato público, que iniciou às 16h30, com concentração na Saldanha
Marinho. Na sequência, ocorreram manifestações das representações sindicais e uma
caminhada pelas ruas centrais.
8 - COLETA DE ASSINATURAS CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Dias 15 a 26 de abril de 2019
Praça Saldanha Marinho
As centrais sindicais do país fizeram uma campanha nacional para a assinatura de
abaixo-assinado contra a Reforma da Previdência. Em Santa Maria, a FUTT promoveu
essa ação na praça central, durante onze dias. O resultado foi a coleta de 1.600
assinaturas, entregues pelo presidente da SEDUFSM, Júlio Quevedo dos Santos, ao
coordenador nacional da CSP-Conlutas, Paulo Barella, na reunião da Coordenação
Nacional da CSP-Conlutas, no dia 03 de maio. O material coletado localmente e no
restante do país foi encaminhado pelas centrais sindicais ao governo e aos
parlamentares federais.
9 - GREVE GERAL DA EDUCAÇÃO
Dia 15 de maio de 2019
Praça Saldanha Marinho
Num dos maiores atos públicos já registrados na cidade, estudantes, trabalhadores e
movimentos sociais concentraram-se na praça, a fim de conversar com a população
sobre a importância da universidade. Depois, marcharam pelas ruas centrais de Santa
Maria, panfletando, batucando e realizando falas contra os cortes orçamentários
orquestrados pelo governo.
10 - DIA NACIONAL DE LUTAS EM DEFESA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA
Dia 30 de maio de 2019
Praça Saldanha Marinho
Concentração na praça Saldanha Marinho, com panfletagem, e ato público com
batucada, faixas, cartazes e gritos de ordem, bem como apresentações culturais e
manifestação de sindicatos, coletivos e representantes de centrais sindicais.
11 - GREVE GERAL
Dia 14 de junho de 2019
Praça Saldanha Marinho
As manifestações iniciaram cedo da manhã, com piquetes em frente às garagens da
Expresso Medianeira e da Centro Oeste, empresas de ônibus locais; e bloqueios em
algumas rodovias da região. Ao final do dia foi realizado ato público, com concentração
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na praça Saldanha Marinho, após teve caminhada por algumas ruas centrais da cidade.
12 - GREVE NACIONAL DA EDUCAÇÃO
Dia 13 de agosto de 2019
A mobilização deste dia contou com concentração na praça central, panfletagem, falas
de representantes da FUTT, cartazes e faixas em defesa da educação. Após ficarem
concentrados cerca de duas horas na Praça Saldanha Marinho, os manifestantes
saíram em marcha por algumas das ruas centrais da cidade, como Acampamento e
Riachuelo.
13 - GRITO DOS EXCLUÍDOS
Dia 07 de setembro de 2019
A mobilização iniciou com uma aula pública interdisciplinar que relacionou os problemas
na Amazônia a questões como o agronegócio, a soberania nacional, os direitos dos
povos indígenas e a luta pela educação. Participaram o professor Bruno Hendler (curso
Relações Internacionais/UFSM), Bruno Schreiner (APG/UFSM), Alana Gonçalves
(União Estadual dos Estudantes) e Rodrigo Mariano (estudante indígena da UFSM).
Após o debate, ocorreu uma caminhada pelo calçadão Salvador Isaía.
14 - DIA DO #RETIRAEDUARDOLEITE
Dia 05 de dezembro de 2019
Praça Saldanha Marinho
A FUTT participou de forma solidária do ato público dos docentes estaduais em greve.
A concentração iniciou na rua General Neto, esquina José Bonifácio, local adotado por
diversas categorias de servidores estaduais em greve para fazer panfletagens e
dialogar com a população. Dali, os manifestantes marcharam até a Praça Saldanha
Marinho.
15 - SANTA MARIA E REGIÃO EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO
Dia 12 de dezembro de 2019
Assim como no dia 05 de dezembro, a FUTT se uniu aos servidores estaduais que
estavam em greve para um ato das 16h às 19h, na rua General Neto. Nos dias que
antecederam o ato, trabalhadores, estudantes e representantes de sindicatos
divulgaram a mobilização através de entrevistas em rádio e distribuição de cartazes
pela cidade.
16 - POSICIONAMENTO DA FUTT SOBRE A SITUAÇÃO DE SANTA MARIA EM
CONTEXTO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
Dia 15 de maio de 2020
Nesta data, a Frente divulgou uma nota pública referente à pandemia e as suas
implicações na vida e na saúde dos/as trabalhadores/as, posicionando-se pelo
fechamento do comércio não essencial em Santa Maria e pela garantia de quarentena
remunerada para que todos/as possam ficar protegidos do vírus, com estabilidade no
emprego e integralidade dos salários.
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16. MOBILIZAÇÃO CONJUNTA COM
SINDICATOS E MOVIMENTOS SOCIAIS
1 - I PLENÁRIA UNIVERSITÁRIA
Dia 30 de maio de 2018, no Anfiteatro B1 (campus Santa Maria)
SEDUFSM, ASSUFSM, SINASEFE, ATENS, APG e coletivos estudantis
independentes, reuniram-se em plenária e aprovaram a elaboração de uma nota em
solidariedade à luta dos caminhoneiros e à mobilização dos petroleiros.
2 - II PLENÁRIA UNIVERSITÁRIA
Dia 07 de junho de 2018, no Auditório Sérgio Pires (campus Santa Maria)
Os sindicatos e os coletivos reforçaram a importância de estreitar o diálogo com
professores, servidores técnico-administrativos e estudantes da UFSM. Levantou-se a
possibilidade da realização de um seminário sobre o sistema da dívida pública.
3 - III PLENÁRIA UNIVERSITÁRIA
Dia 14 de junho de 2018, no Auditório Sérgio Pires (campus Santa Maria)
Com a presença da SEDUFSM e da ATENS, esta plenária apontou para a
de dois debates, um para abordar o Fundo de Previdência dos
(FUNPRESP) e outro para tratar sobre os impactos da EC 95 (lei do teto de
a roda de conversa debate sobre o sistema da dívida pública ficou para
segundo semestre.

construção
Servidores
gastos). Já
o início do

4 - RODA DE CONVERSA FUNPRESP: MIGRAR OU NÃO?
Dias 14 de junho a 19 de julho de 2018
Esta atividade foi resultante das plenárias universitárias e foi organizada em parceria
com a ATENS. Os debatedores foram Gihad Mohamad (diretor da SEDUFSM) e
Heverton Padilha (assessor jurídico). Numa roda de conversa, também esteve presente
o advogado Giovani Bortolini (assessor jurídico da ATENS). Ocorreu em todos os
campi, conforme agenda abaixo:
1 - Dia 14 de junho de 2018 – Sala 213, no campus de Frederico Westphalen
2 - Dia 21 de junho de 2018 – Auditório Loi Trindade Berneira, no campus Santa Maria
3 - Dia 05 de julho de 2018 – Sala 331, no campus Palmeira das Missões
4 - Dia 16 de julho de 2018 – Auditório da Multiweb, no campus Santa Maria
5 - Dia 19 de julho de 2018 – Sala 02/prédio 02, no campus de Cachoeira do Sul
5 - AUDIÊNCIA DAS ENTIDADES SINDICAIS COM O REITOR PAULO
BURMANN
Dia 25 de junho de 2018
Os representantes da SEDUFSM e do SINASEFE/Santa Maria se reuniram com o
Reitor para solicitar o apoio dele junto à ANDIFES, em relação à correção da
proporcionalidade do regime de 40h e 40h DE (Dedicação Exclusiva). As entidades
também entregaram uma cópia do requerimento que foi elaborado pelo GTSSA da
SEDUFSM, com a orientação da assessoria jurídica, e que foi encaminhado ao
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão referente a esse tema.
6 - DÍVIDA PÚBLICA E A CRISE: SAIBA COMO AFETAM O SEU BOLSO
Dia 26 de setembro de 2018, no Auditório do Politécnico (campus Santa Maria)
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A SEDUFSM e a ATENS promoveram este debate sobre a dívida pública, que contou
com a participação de Maria Lúcia Fattorelli (coordenadora nacional da Auditoria
Cidadã da Dívida), por videoconferência, e Rodrigo Ávila (economista, também
integrante da Auditoria Cidadã), presente no local do evento.
7 - MANIFESTAÇÃO NA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTA MARIA
Dia 02 de outubro de 2018
A SEDUFSM e a APG participaram do uso da tribuna livre na Câmara de Vereadores
de Santa Maria, conclamando aos políticos a se engajarem na luta em defesa da
educação e contra o projeto neoliberal privatista que afeta a educação e as
universidades em especial.
8 - PLENÁRIA UNIVERSITÁRIA
Dia 16 de outubro de 2018, no Hall do prédio da União da UFSM
Estudantes, docentes e técnico-administrativos em educação reforçaram a unidade das
três categorias contra o avanço de pensamentos conservadores e atitudes
democráticas, nesta plenária.
9 - PLENÁRIA UNIFICADA
Dia 26 de março de 2019, no Auditório Sérgio Pires (campus Santa Maria)
Os três segmentos da UFSM, organizados pelas suas entidades representativas
(SEDUFSM, ASSUFSM, ATENS e DCE) realizaram esta assembleia unificada para tirar
dúvidas sobre os efeitos do projeto de Reforma da Previdência.
10 - SINDICATOS REALIZARAM REUNIÃO COM O MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Dia 13 de agosto de 2019
A SEDUFSM e o SINASEFE Santa Maria se reuniram com membros do Departamento
de Relações de Trabalho no Serviço Público do Ministério da Economia, para debater a
questão da proporcionalidade da carga horária docente (distorções entre o vencimento
básico de 20h, 40h e 40h DE). Também esteve presente a professora Nara Quadros,
base de ambos os sindicatos e integrante do GTSSA/SEDUFSM.
11 - PLENÁRIA UNIFICADA EM DEFESA DA EDUCAÇÃO
Dia 27 de novembro de 2019
Esta atividade foi convocada pela ASSUFSM e contou com a participação da
SEDUFSM, do SINASEFE Santa Maria, do CPERS, da APG, do DCE, da UNE, do
movimento estudantil dos secundaristas e da Comissão Interna de Supervisão da
UFSM. Alguns dos encaminhamentos foram: foi enviar uma moção de apoio aos/às
docentes em greve da rede estadual e solicitar uma agenda com o Reitor para discutir o
Future-se na UFSM.
12 - I SEMINÁRIO UNIDADE, RESISTÊNCIA E LUTA
Dia 4 de março de 2020, no SINASEFE São Vicente do Sul
O evento contou com duas mesas temáticas: “Democracia nas instituições federais de
ensino” e “O das centrais sindicais e dos partidos políticos de esquerda na construção
da unidade contra o governo Bolsonaro”. A organização foi feita de forma conjunta pela
SEDUFSM, ASSUFSM e por quatro seções sindicais do SINASEFE (Bento Gonçalves,
Santa Maria, Santo Augusto e São Vicente do Sul).
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17. APOIOS E PARCERIAS
1 - ATO PÚBLICO JUSTIÇA PARA ISADORA
Dia 11 de agosto de 2018, na Praça Saturnino de Brito
A família de Isadora Viana Costa, vítima de feminicídio, organizou uma manifestação
em denúncia aos casos de violência contra a mulher. O ato teve o apoio de coletivos
feministas, entidades sociais e sindicatos, dentre eles, a SEDUFSM.
2 - SETEMBRO AMARELO
Dia Setembro de 2018
O Centro de Valorização da Vida realizou uma agenda com palestras, oficinas e
apresentações para a promoção da vida e a prevenção ao suicídio. Essa programação
contou com a parceria da UFSM, do Hospital Universitário, da prefeitura de Santa Maria
e de outros órgãos e grupos da cidade. A SEDUFSM também apoiou essa ação e
destacou isso através da colocação da fita amarela (símbolo do combate ao suicídio) no
site do sindicato.
3 – PROJETO REVIVÊNCIA – VII ENCONTRO DE APOSENTADOS DA UFSM
Dia 23 de novembro de 2018, no Salão Imembuí - Reitoria da UFSM
Este evento é promovido anualmente pela PROGEP/UFSM e objetiva proporcionar
momentos de confraternização e0 troca de experiências entre servidores aposentados,
docentes e técnico-administrativos em educação. O Encontro integra o Programa
Transformar o Hoje, de preparação para aposentadoria. A SEDUFSM e demais
entidades sindicais da UFSM apoiaram este evento.
4 - ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES DE VÍTIMAS DA TRAGÉDIA DE SANTA
MARIA - AVTSM
1. 6ª edição do JANEIRO 27
Dias 26 e 27 de janeiro de 2019
A AVTSM organizou uma programação para marcar os seis anos da tragédia da Boate
Kiss, com o objetivo de honrar a memória dos jovens que perderam suas vidas e
sensibilizar a comunidade para que isso não aconteça mais. A SEDUFSM, como
parceria antiga da AVTSM, foi uma das apoiadoras do evento.
2. 7ª edição do JANEIRO 27
Dias 26 e 27 de janeiro de 2020
A agenda de atividades iniciou com a vigília a partir das 22h no dia 26 de janeiro, com
orações, reflexões e homenagens às vítimas da tragédia, em frente ao prédio que
funcionava a Boate Kiss. Já no dia 27, ocorreram roda de conversa, exibição de vídeos,
palestra sobre saúde mental e homenagem musical na Praça Saldanha Marinho.
5 - DEBATE: CRÍTICA DA RAZÃO ACADÊMICA
Dia 30 de julho de 2019, no Auditório da SEDUFSM
A atividade teve a participação do professor Nildo Ouriques (departamento de
Economia e Relações Internacionais da UFSC). No dia 31 de julho, o palestrante
participou de uma roda de conversa com o tema Revolução Brasileira, também no
auditório da SEDUFSM. A realização de ambos os eventos foi do KAIRÓS (Grupo de
Estudos e Pesquisa sobre trabalho, educação e políticas públicas) da UFSM, com o
apoio do SINASEFE/Santa Maria e da SEDUFSM.
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18. REPRESENTAÇÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
As professoras Leila Wolf (titular) e Marian Noal Moro (suplente) foram escolhidas como
representantes da SEDUFSM no Conselho Municipal de Saúde de Santa Maria (CMS).
Em outubro de 2018, a professora Leila precisou ausentar-se das atividades do
Conselho e, em função disso, a professora Marian tornou-se titular, tendo ficado como
única representante da SEDUFSM nessa instância. Abaixo, descrição de atividades do
CMS, durante o período referenciado nesse relatório:
De dezembro de 2018 a março de 2019, ocorreram as pré-conferências municipais de
saúde, em diferentes bairros e distritos da cidade, com o objetivo de contemplar as
demandas e as necessidades de todas as regiões de Santa Maria. Ao todo,
aconteceram 39 pré-conferências, nas quais foram reunidas mais de 1.300 pessoas.
A 11ª Conferência Municipal de Saúde ocorreu nos dias 05 e 06 de abril de 2019, no
Colégio Marista Santa Maria e na antiga Reitoria da UFSM, com plenárias realizadas a
partir do seguintes eixos temáticos: Saúde como direito; Consolidação dos princípios do
Sistema Único de Saúde (SUS); Financiamento do SUS; e Gestão que unifica o SUS.
Ao final das atividades, foi elaborado um relatório com 15 propostas, levado à
Conferência Estadual da Saúde.
Em 21 de novembro de 2019, foram eleitos os membros da Mesa Diretora do CMS para
a gestão 2019-2021. Marian Noal Moro (SEDUFSM) foi nomeada presidente; Maria do
Carmo Quagliato (Sindicato dos Municipários) foi escolhida como vice-presidente; Aldoir
Gonçalves (Sindicato dos Metalúrgicos de Santa Maria) foi designado secretário; e
Romário Krug (Sindicato dos Servidores Federais do RS) foi nomeado como secretário
substituto.
O CMS, presidido por Marian Noal, reuniu-se no dia 9 de janeiro de 2020, no Plenarinho
da Câmara de Vereadores para debater o surto de infecção intestinal e a constatação
de que existem protozoários na água que abastece a cidade, com a presença do
secretário de saúde de Santa Maria, Francisco Harrisson de Souza.
Em agosto de 2020, o vice-prefeito Sergio Cechin protocolou um documento em que
sugeriu ao prefeito Jorge Pozzobom a utilização de parte da verba destinada ao
tratamento da Covid-19 para aquisição dos medicamentos Hidroxicloroquina,
Azitromicina e Zinco, além do profilático Ivermetctina. Nesse ínterim, o CMS publicizou,
por meio de um documento, a sua declaração contrária ao uso de medicamentos que
não tiveram sua eficácia e segurança comprovadapros para tratamento da Covid-19. No
texto, os membros do Conselho ainda afirmaram que qualquer propaganda a respeito
de um remédio supostamente eficiente contra essa doença, porém carente de validação
científica, acaba por iludir a população e comprometer as medidas sanitárias
necessárias para combater a pandemia.
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II. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

1. SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
O Seminário aconteceu na data de 11 de agosto de 2018, no auditório da SEDUFSM,
com a presença da diretoria e de funcionários/as do sindicato. O encontro foi
coordenado por Mauro Müller (da Associação Gaúcha dos Auditores Fiscais do
Trabalho), que possui experiência em planejamento estratégico em sindicatos e
partidos políticos. As ações delineadas pela gestão estão descritas ao longo deste
relatório, através das atividades desenvolvidas.

2. ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL
O 34º Congresso do ANDES-SN (ocorrido em fevereiro de 2015, em Brasília/DF),
aprovou a realização de espaços de convivência infantil, em todas as atividades do
sindicato nacional.
Com base nessa inciativa, a diretoria da SEDUFSM passou a organizar, desde junho de
2018, o espaço de acolhimento infantil na parte interna da sede, com brinquedos e
materiais lúdicos, sob a supervisão de uma bolsista. Esse serviço destinado aos/às
filhos/as dos/as dos/as docentes, ofereceu tranquilidade e segurança, durante a
realização de eventos, debates e reuniões institucionais.

3. SEDE NO CAMPUS
A SEDUFSM conseguiu um espaço no campus da UFSM, em Santa Maria, para
estabelecer a sua secretaria provisória. A sala de vidro, localizada no anexo ao prédio
17, foi base para um contato mais aproximado com os/as filiados/as e também para as
mobilizações ocorridas durante o período das greves. O seu uso foi feito durante a
segunda quinzena de 2018 e durante o ano de 2019. Em 2020 o espaço não foi
utilizado devido a pandemia do COVID-19. Também é importante destacar que esse
espaço já havia sido utilizado na gestão anterior, com a mesma finalidade.

4. FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DURANTE A PANDEMIA
A Prefeitura de Santa Maria lançou o decreto 55, permitindo somente o funcionamento
de serviços essenciais na cidade, a partir da data de 21 de março de 2020. Essas
medidas seguiram orientações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da
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Saúde, recomendando a restrição do contato social a fim de retardar ou diminuir a
propagação do coronavírus.
Dessa forma, em 23 de março, a sede da SEFUFSM foi fechada e todos os
atendimentos começaram a ser realizados de forma remota (online), por tempo
indeterminado. O horário de funcionamento do sindicato manteve-se das 8h às 12h e
das 14h às 18h, através do e-mail institucional sedufsm@terra.com.br, e dos telefones
celulares (55) 996142696, contato da secretaria, e (55) 999358017, contato da
comunicação.
Mesmo quando a Prefeitura liberou o retorno às atividades presenciais, a diretoria optou
por manter o trabalho remoto, para preservar a vida e a saúde de todos/as
envolvidos/as – diretores/as, funcionários/as e docentes da base.

5. SEDE DA SEDUFSM ARROMBADA
A sede foi invadida no dia 30 de março de 2020. Após o arrombamento de uma janela,
foram furtadas máquinas fotográficas, microfones, filmadora e notebook. O interior do
sindicato ficou bastante revirado, e alguns vidros de janelas foram quebrados, mas não
havia nenhum/a funcionário/a na sede durante o furto. Os diretores foram até o local,
bem como a empresa que presta serviço de segurança (PRS) e a polícia. Além do
boletim de ocorrência, todas as providências legais foram tomadas para resguardar o
patrimônio da entidade.

6. SOLIDARIEDADE
Durante o período da pandemia, a SEDUFSM realizou doações de cestas básicas, com
alimentos e materiais de higiene, para pessoas em vulnerabilidade social. As ações de
solidariedade foram destinadas para:
1- Aldeias indígenas, em Cachoeira do Sul:
Esforço conjunto com os/as docentes do CT da UFSM;
2- Banco de Alimentos, em Santa Maria;
3- Casa do Estudante, no campus de Frederico Westphalen;
4- Casa do Estudante, no campus de Santa Maria:
Iniciativa conjunta com o ANDES-SN;
5- Escola indígena Encontro das Águas, em Frederico Westphalen;
6- Famílias carentes de Santa Maria:
Doação ao Conselho de Segurança Alimentar e à União das Associações
Comunitárias de Santa Maria:
7- Profissionais de dança e artistas independentes da periferia:
Iniciativa conjunta com o ANDES-SN;
8- Vila Oliveira, em Santa Maria;
9- Vila Resistência, em Santa Maria.
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7. AÇÕES JURÍDICAS
1 - AÇÕES COLETIVAS AJUIZADAS
2018 - Sem ajuizamentos
2019 – Ações coletivas ajuizadas com os respectivos números dos processos:
MP 873 mensalidade sindical - 5001644-11.2019.404.7102
ACP - Decreto 9.991/19 e IN 201/19 - 5008372-68.2019.404.7102
FGTS - Correção Monetária - Inaplicabilidade da TR - 5009417-10.2019.404.7102
FGTS - Juros Progressivos - 5009466-51.2019.404.7102
Valor da Hora de Trabalho - Magistério Federal - 5010275-41.2019.404.7102
Abono de permanência - 5010307-46.2019.404.7102
2020 - Ações coletivas ajuizadas com os respectivos números dos processos:
Aux. Pré-escolar_ Custeio Indevido - 5000190-59.2020.404.7102
EC 103/19 – PSSS – Aposentados Doenças Incapacitantes – Alíquota - 5003314-50.2020.4.04.7102

IN n° 28 - 5003547-47.2020.4.04.7102
Eleição Sindical - 0020358-83.2020.5.04.0701

2 - AÇÕES COLETIVAS PAGAS
Ações coletivas com pagamentos entre 2018 e 2020. Alguns desses processos foram pagos
e outros ainda estão em fase de execução, com valores embargados ou impugnados.
Processo

Partes

Assunto

200671020052322
50061718420114047102

SEDUFSM X UFSM
SEDUFSM X UFSM

50026607820114047102
Originário
200971020038223

SEDUFSM X UFSM

Incorporação de quintos
Juros e correção monetária sobre os
pagamentos administrativos
Indenização pelas férias e licenças-prêmio
não gozadas em razão da aposentadoria ou
falecimento

50001534720114047102

SEDUFSM X UFSM

50087748620184047102
Originário
200371020055383
50079209220184047102
Originário
200171020002801

SEDUFSM X UFSM

Direito a férias nos períodos de
afastamento/licença considerados como de
efetivo exercício.
Aumento de 3,17%

SEDUFSM X UFSM

Aumento de 3,17%
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50009814320114047102

SEDUFSM x CEF

FGTS: juros progressivos

50088830320184047102
Originário
200371020017308
50101367020114047102

SEDUFSM x CEF

FGTS: correção monetária decorrente dos
expurgos

SEDUFSM x UFSM

Ações individuais

Docentes x UFSM

Reajuste
Anual
–
Proventos
de
aposentadoria e Pensões – Índice do RGPS
PSSS sobre 1/3 de férias

3 - PAGAMENTOS
Professores pagos em ações com execução coletiva (por assunto):
Ano
2018
2018
2018
2018
2018
2018
------Ano
2019
2019
2019
2019
2019
-------

Assunto
Quintos
PSSS base de cálculo
IR: auxílio creche
Indenização: licença prêmio não gozada
Férias: Direito ao pagamento
FGTS
Total
Assunto
Quintos
Reajuste de 3,17%
PSSS base de cálculo
Indenização: licença prêmio não gozada
Férias: Direito ao pagamento
Total
Assunto
Quintos
Reajuste de 3,17%
PSSS base de cálculo
JCM de Pagamentos Administrativos

Número de servidores
34
30
309
6
20
1
400
Número de servidores
21
69
105
8
21
224

Ano
2020
2020
2020
2020
2020
2020
-------

Indenização: licença prêmio não gozada
Correção monetária
Total

Número de servidores
3
51
18
9
6
9
96

2018/2019/2020

Total Servidores Pagos

720

OBSERVAÇÃO: As execuções efetuadas e pagas individualmente não estão contabilizadas
neste relatório, mas podem ser consultadas individualmente junto à assessoria jurídica.
36

III. CONSELHOS DA SEDUFSM

1. CONSELHO DE REPRESENTANTES
O Composto de Representantes da SEDFUSM é composto pelos/as docentes:
- Carmem Dickow Cardoso
- Diorge Alceno Konrad
- Getúlio Silva Lemos
- Helenise Sangoi Antunes
- Hugo Gomes Blois Filho
- Luciana Menezes Carvalho
- Márcia Eliane Leindcker da Paixão
- Maria Beatriz Oliveira da Silva
- Marian Noal Moro
- Ricardo Heli Rondinel Cornejo
- Tatiana Wonsik Recompenza Joseph
Durante o biênio 2018-2020, realizou quinze reuniões:
1 - PAUTA: regimento interno do conselho de representantes
Dia 16 de julho de 2018
2 - PAUTA: paralisação e mobilização para o dia 10 de agosto – Dia do Basta
Dia 06 de agosto de 2018
3 - PAUTA: elaboração do regimento interno do conselho de representantes
Dia 13 de agosto de 2018
4 - PAUTA: discussão da proposta para a minuta do regimento interno do conselho de
representantes
Dia 20 de agosto de 2018
5 - PAUTA: discussão da proposta para a minuta do regimento interno do conselho de
representantes
Dia 03 de setembro de 2018
6 - PAUTA: andamento da minuta do conselho de representantes
Dia 17 de setembro de 2018
7 - PAUTA: andamento da minuta do conselho de representantes
Dia 08 de outubro de 2018
8 - PAUTA: aprovação do regimento interno do conselho de representantes
Dia 15 de outubro de 2018
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9 - PAUTA: preparação para a assembleia do dia 25 de outubro de 2018
22 de outubro de 2018
10 - PAUTA: Dia de Mobilização – 24 de abril; assembleia docente (no mesmo 24 de
abril); ataques do governo à categoria docente e formas de resistência
Dia 22 de abril de 2019
11 - PAUTA: Greve Geral do dia 14 de junho de 2019
Dia 12 de junho de 2019
12 - PAUTA: solicitação da saída do professor Wilton Trapp do conselho de
representantes, Future-se e encaminhamentos, rodada de assembleias na UFSM com
indicativo de greve na UFSM
Dia 19 de agosto de 2019
13 - PAUTA: posicionamento do conselho de representantes para a assembleia da
SEDUFSM no dia 01 de outubro, para deliberação sobre a greve dos docentes da
UFSM por tempo indeterminado
Dia 26 de setembro de 2019
14 - PAUTA: preparação da assembleia docente do dia 12 de março, com indicativo de
greve das IFES por tempo indeterminado
Dia 03 de março de 2020
15 - PAUTA: documento da Comissão Eleitoral Local solicitando a suspensão das
eleições por seis meses ou até que se possa retomar o processo eleitoral, e
sugerindo prorrogação do mandato da diretoria pelo mesmo período
Dia 18 de maio de 2020

REGIMENTO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES: a proposta do regimento do
Conselho de Representantes foi levada para apreciação em duas assembleias docentes,
nos dias 20 de outubro e 26 de novembro. Nessa última plenária, a deliberação feita
pelos/as professores/as foi no sentido de retirar esse item de pauta, uma vez que a então
diretoria da SEDUFSM estava finalizando o seu mandato. Dessa maneira, a partir do dia 03
de dezembro, haveria outra gestão, bem como novos integrantes ao Conselho de
Representantes.
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2. CONSELHO FISCAL
Na assembleia docente realizada em 13 de setembro de 2018 foram eleitos os/as
professores para o conselho fiscal para o biênio 2018-2020:
- Adriano Figueiró
- Gianfábio Franco
- Fabiane Costas
- Silvana Grunewaldt.
Os/as conselheiros/as realizaram quatro reuniões para a avaliação e aprovação das contas
da atual diretoria do sindicato, conforme pautas e descrito abaixo:
1 - PAUTA: avaliação da prestação de contas da diretoria referente aos balancetes
contábeis do segundo e terceiro trimestres de 2018 – período de 01 de abril a 30 de
setembro de 2018
Dia 15 de janeiro de 2019
2 - PAUTA: avaliação da prestação de contas da diretoria referente aos balancetes
contábeis do quarto trimestre de 2018 – período de 01 de outubro a 31 de dezembro
de 2018
Dia 09 de julho de 2019
3 - PAUTA: avaliação da prestação de contas da diretoria referente aos balancetes
contábeis do período de 01 de janeiro a 31 de agosto de 2019
Dia 14 de novembro de 2019
4 - PAUTA: avaliação da prestação de contas da diretoria referente aos balancetes
contábeis do período de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2019
Dia 13 de março de 2020
No site da SEDUFSM é possível acessar os balanços e balancetes (na aba institucional).
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IV. EVENTOS E PRODUTOS INSTITUCIONAIS

1. CULTURA NA SEDUFSM
O projeto Cultura na SEDUFSM teve a sua primeira edição em maio de 2005, com o objetivo
de abrir espaço para discussões culturais. Durante o período de junho de 2018 a maio de
2020 (referente à atual gestão), aconteceram seis edições do projeto, conforme descritas
abaixo:
1 - 75ª EDIÇÃO: JORNADAS DE JUNHO, CINCO ANOS DEPOIS. COMO ESTÃO AS
RUAS?
Dia 20 de agosto de 2018
Auditório da SEDUFSM
A mesa foi composta por Pablo Ortellado (professor da USP) e Alexandre Haubrich
(jornalista e editor do site Jornalismo B). A mediação ficou a cargo da professora Liliane
Brignol, do curso de Comunicação Social da UFSM.
2 - 76ª EDIÇÃO: A LUTA DAS MULHERES NO COMBATE AO RACISMO
Dia 21 de março de 2019
Auditório da SEDUFSM
Este evento teve a presença de Sandra Aires (Militante do Movimento Negro Unificado de
Santa Maria) e de Vera Rosane Oliveira (Movimento do Quilombo Raça e Classe, de Porto
Alegre). A coordenação foi do professor Júlio Quevedo dos Santos, presidente da
SEDUFSM.
3 - 77ª EDIÇÃO: 100 ANOS DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO
(OIT): UMA REFLEXÃO ANTES QUE TARDIA
Dia 23 de abril de 2019
Auditório da Multiweb
Participaram deste evento José Luiz de Moura Filho (departamento de Direito da UFSM),
Rosane Brum Mello (Núcleo de Ações Afirmativas Sociais, Étnico-Raciais e Indígenas da
UFSM), Roberto Potacio Rosa (liderança quilombola e ex-dirigente da Coordenação
Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas) e Willian Gama
(liderança indígena do Povo Xakriaba e estudante da UFSM). Na coordenação do debate
esteve o professor Júlio Quevedo, presidente da SEDUFSM.
4 - 78ª EDIÇÃO: A REFORMA DA PREVIDÊNCIA E O PÉ-DE-MEIA DOS
BRASILEIROS
Dia 16 de julho de 2019
Auditório da SEDUFSM
O Cultura na SEDUFSM apresentou uma performance artística com a professora Tatiana
Joseph (curso de Dança da UFSM), sobre a Reforma da Previdência. Na sequência, ocorreu
uma roda de conversa sobre a mesma temática, com a advogada Luciana Rambo (Wagner
Advogados Associados).
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5 - 79ª EDIÇÃO: MUSICANTI SALTIMBANCOS
Dia 15 de outubro de 2019
Auditório da SEDUFSM
Este espetáculo foi dirigido e produzido pelo professor José Renato Mangaio (curso de Artes
Cênicas da UFSM), e realizado pelo Laboratório de Pesquisa e Produção Cênico Musical da
UFSM. A apresentação foi uma adaptação livre, circense e musical da obra popularizada
pelas canções de Chico Buarque. O evento atraiu pais e crianças com um enredo que tratou
das dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores na relação com seus patrões.
6 - 80ª EDIÇÃO: CULTURA COMO FERRAMENTA DE LUTA
Dia 07 de novembro de 2019
Auditório da SEDUFSM
Esta edição marcou o aniversário de 30 anos de fundação do sindicato. O evento contou
com a apresentação da Oficina de música da UFSM, com um reportório de canções latinoamericanas, sob a coordenação do professor Daniel Morales (departamento de música da
UFSM). Durante a atividade, também ocorreu a inauguração da Galeria do Cultura na
SEDUFSM, exposição de 80 cartazes que marcaram as edições do projeto, realizado desde
2005. Também foi realizada uma confraternização com os convidados.
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2. DIA DO PROFESSOR
Anualmente a SEDUFSM comemora o Dia do Professor com a promoção de um Jantar
Baile para seus filiados/as, que podem desfrutar do momento de descontração na
companhia de familiares e de amigos.

JANTAR BAILE 2018
Dia 06 de outubro de 2018
Avenida Tênis Clube
Público: 400 convidados
Em 2018, o jantar foi realizado no ATC - Avenida Tênis Clube - e teve a participação de
quase 400 pessoas, entre docentes, amigos(as) e familiares. O serviço de gastronomia foi
da empresa Da Cás Eventos, a animação do baile ficou por conta da banda Charm’s. Para
as crianças, a diversão e a segurança foram pelo serviço da Cris Recreações. O brinde
exclusivo distribuído aos docentes filiados foi porta caneta personalizado com relógio digital.

JANTAR BAILE 2019
Dia 19 de outubro de 2019
Park Hotel Morotin
Público: 280 convidados
Em 2019, a confraternização ocorreu no Park Hotel Morotin e também foi um evento
comemorativo aos 30 anos de fundação da SEDUFSM. A diretoria recepcionou cerca de
280 convidados, que foram surpreendidos com novas atrações e serviços, como a recepção
musical de Jamile Padoin - violinista da Orquestra Sinfônica de Santa Maria; da carta de
drinks open bar – serviço da Fuel Entretenimento; das fotos instantâneas que eram
postadas pelos participantes em seus perfis do Instagram juntamente com a hashtag
#sedufsm30anos – serviço de Guilherme Schorn. Outro momento de emoção com a
exibição do vídeo institucional “Do que é feito um sindicato?”. Já o buffet oferecido foi do
serviço de gastronomia do Hotel Morotin Park; a animação do baile ficou ao som da banda
Agito Capilar; e o serviço de recreação infantil ficou sob o comando da equipe da Cris
Recreações. Já o brinde exclusivo aos docentes filiados foi uma caneta esferográfica, touch
screen, com laser e lanterna, personalizada com o logo dos 30 anos da SEDUFSM.
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3. ANIVERSÁRIOS DA SEDUFSM
Tradicionalmente as gestões do sindicato comemoram o aniversário da SEDUFSM com
uma confraternização para seus filiados/as, com a presença de diretores de gestões
anteriores e a participação de representantes dos sindicatos e de movimentos sociais
parceiros de lutas. Também são realizadas atividades como debates, rodas de
conversas, seminários, com temas elencados para refletir a conjuntura política.

29 ANOS DA SEDUFSM
Dia 07 de novembro de 2018
Auditório da SEDUFSM
1 - Confraternização
A comemoração foi marcada com o lançamento da revista Servidor Público: um peso para
a sociedade?. A publicação é um produto do seminário com o mesmo nome, organizado
pelo GTSSA da SEDUFSM, em abril de 2018.
2 - Cine debate
Na sequência, todos/as os/as presentes participaram de uma confraternização e,
posteriormente, foi feita a exibição do filme A onda, com os comentários dos professores
Rondon de Castro (departamento de Comunicação da UFSM), Leonardo Botega
(departamento de História do Colégio Politécnico UFSM) e da professora Helenise Antunes
(departamento de Educação da UFSM).

30 ANOS DA SEDUFSM
1 - Confraternização
Dia 07 de novembro de 2019
Auditório da SEDUFSM
A comemoração foi marcada pela apresentação da Oficina de música da UFSM,
coordenada pelo professor Daniel Morales (departamento de música da UFSM). Durante a
confraternização foi inaugurada a Galeria do Cultura na SEDUFSM, com exposição de
quadros que reúnem os cartazes das 80 edições do projeto.
2 - Revista SEDUFSM 30 anos
A história do sindicato também ficou registrada com a publicação da revista SEDUFSM 30
anos, que apresenta uma síntese das ações, debates, eventos e mobilizações realizados ao
longo de toda a existência da seção sindical.
3 - Ciclo de Debates da SEDUFSM
A diretoria promoveu o Ciclo de Debates da SEDUFSM. A programação ocorreu durante os
meses de outubro e de novembro, na sede do sindicato. Uma das palestras foi realizada
também no campus de Frederico Westphalen. As temáticas apresentadas foram:
DEBATE 1 - O COLAPSO DA CIÊNCIA NO BRASIL: A QUEM INTERESSA?
Dia14 de outubro de 2019
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Contou com a presença do professor Luiz Fernando Reis (Colegiado de Enfermagem da
UNIOESTE/campus Cascavel, ex-presidente da ADUNIOESTE e integrante do GTCeT do
ANDES-SN). A mesa foi coordenada pelo professor Adriano Figueiró (departamento de
Geociência da UFSM).

DEBATE 2 - FUTURE-SE: COMO CHEGAMOS À PROPOSTA DE DESTRUIÇÃO DA
UNIVERSIDADE PÚBLICA
Dia 30 de outubro de 2019
Participou desta atividade a convidada Simone Silva (pedagoga, servidora da UFRJ e
doutora em Educação pela UFRJ), sob a coordenação da professora Fabiane
Costas (departamento de Fundamentos da Educação da UFSM).
DEBATE 3 - A QUEDA DO MURO DE BERLIM E SEUS REFLEXOS 30 ANOS DEPOIS
Dia 11 de novembro de 2019
Nesta mesa, foram convidados os professores Osvaldo Coggiola (departamento de História
da USP) e Antonio Carlos Mazzeo (da Pós-Graduação em História Econômica da USP e do
programa de pós-graduação em Serviço Social da PUC-SP). Porém, em função de um
imprevisto, Antonio Carlos Mazzeo não conseguiu estar presente no debate, tendo o mesmo
ficado à cargo apenas do professor Coggiola. A coordenação foi realizada pela professora
Maria Beatriz Oliveira da Silva (departamento de Direito da UFSM).
DEBATE 4 - UMA VOZ DA AMAZÔNIA
No dia 18 de novembro de 2019, a palestra foi realizada por Osmarino Amâncio
Rodrigues (liderança seringueira do Acre), com a coordenação do professor Edison Bisognin
Cantarelli (departamento de Engenharia Florestal), no Centro de Convivência do campus de
Frederico Westphalen. E no dia 19 de novembro, a mesma palestra de Osmarino aconteceu
no auditório da SEDUFSM, em Santa Maria, com a coordenação da professora Paula
Rovedder (departamento de Ciências Florestais da UFSM).
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4. PROGRAMA PONTO DE PAUTA
O programa Ponto de Pauta é um produto audiovisual que promove entrevistas e debates,
com o objetivo de discutir temas de interesse da categoria docente. Foi uma iniciativa da
gestão anterior, na qual ocorreram dez edições. Desde março de 2020, em função da
pandemia do COVID-19, a produção e a gravação do programa Ponto de Pauta estão
temporariamente suspensas.
De junho de 2018 a maio de 2020, aconteceram oito edições do programa, conforme
descritos abaixo:
1 - Programa11: SURTO DE TOXOPLASMOSE
Com Alexandre Schwarzbold
Veiculado em 29 de agosto de 2018
2 - Programa12: ASSÉDIO, AMEAÇAS E ESCOLA SEM PARTIDO
Com José Luis Wagner
Veiculado em 12 de janeiro de 2019
3 - Programa13: SEIS ANOS DA BOATE KISS
Com Flávio Silva e Carina Corrêa
Veiculado em 24 de janeiro de 2019
4 - Programa14: AS UNIVERSIDADES EM LUTA
Com João Carlos Gilli Martins, Venice Grings e Lucas Reinehr
Veiculado em 03 de junho de 2019
5 - Programa15: A PRIMEIRA DÉCADA DA SEDUFSM
Com João Pedro Gil e Ricardo Rondinel
14 de novembro de 2019
6 - Programa16: A SEGUNDA DÉCADA DA SEDUFSM
Com Adriano Figueiró e Carlos Pires
Veiculado em 02 de dezembro de 2019
7 - Programa17: A TERCEIRA DÉCADA DA SEDUFSM
Com Fabiane Costas e Rondon de Castro
Veiculado em 12 de dezembro de 2019
Programa18: A ARTE E A CULTURA NA LUTA SINDICAL
Com Orlando Fonseca e Máucio
Veiculado no dia 30 de janeiro de 2020
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5. CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS
1 - É GREVE PORQUE É GRAVE
Esta campanha foi planejada e criada pela SEDUFSM, em parceria com ASSUFSM, ATENS
e SINASEFE/Santa Maria, e também assinada pelo DCE/UFSM e da APG/UFSM. Pautando
a Greve Geral do dia 14 de junho de 2019, foram confeccionados adesivos, camisetas e
outdoor, bem como foram feitos anúncios e entrevistas nas rádios de Santa Maria, Frederico
Westphalen, Palmeira das Missões e Cachoeira do Sul (cidades que abrigam os campi da
UFSM). Ainda foram criados pequenos vídeos, chamando a comunidade para à greve.

2 - PELA ABERTURA DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA
Com a urgência do combate à pandemia do coronavírus e como apenas 20% dos leitos da
cidade atendem pelo SUS, a abertura do Hospital Regional Santa Maria foi um tema que
voltou à pauta. Com o objetivo contribuir com esse debate e disseminar a importância dele
na categoria docente e na comunidade santa-mariense, o setor de Comunicação da
SEDUFSM criou uma campanha em defesa da abertura do Regional, com leitos 100% SUS.
Foram produzidas peças gráficas e divulgadas na página e nas redes sociais do sindicato.

6. VÍDEO INSTITUCIONAL
1 - SEDUFSM 30 ANOS
O vídeo em comemoração ao aniversário de três décadas da SEDUFSM, retrata fotos
históricas e ressalta a importância das ações coletivas e da participação das pessoas na
construção da biografia da SEDUFSM. O vídeo é finalizado com o poema Tarefa, de Geir
Campos, narrado pelo saudoso professor e poeta Humberto Gabbi Zanatta. O vídeo foi
exibido no Jantar Baile do Dia do Professor de 2019 e divulgado nas redes sociais do
sindicato.

7. DOCUMENTÁRIO
1 - MADRE TERRA – UMA ESTACA NO CORAÇÃO DO LATIFÚNDIO
Os moradores do Assentamento Madre Terra, localizado na zona rural de São Gabriel/RS,
contam sobre a história, as dificuldades, a formação da escola infantil e a resistência
organizada das famílias que moram no local. O Documentário foi exibido no I Encontro da
Setorial do Campo da CSP-CONLUTAS no estado do Rio Grande do Sul, em novembro de
2019, do qual participaram os diretores da SEDUFSM Gihad Mohamad e Carlos Pires.
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8. REGISTROS AUDIOVISUAIS
1 - FILMAGENS DE ASSEMBLEIAS
O setor de audiovisual também realiza a filmagem de todas as assembleias da categoria
promovidas pela SEDUFSM. As filmagens têm por objetivo a construção do arquivo histórico
do sindicato;
2 - CULTURA NA SEDUFSM E DEBATES
Com o objetivo de fomentar o debate e a formação política com a maior amplitude possível,
são registrados em audiovisuais atividades como aquelas ligadas ao projeto Cultura na
SEDUFSM (mas não apenas). Após o registro, o material é disponibilizado nas plataformas
digitais do sindicato para que aqueles e aquelas que não puderam estar presentes nestas
atividades possam conferir os debates, palestras e afins.

8 - COBERTURA JORNALÍSTICA/ENTREVISTAS
Eventos como manifestações políticas recebem cobertura jornalística em textos e fotos para
o jornal e o site, mas também no formato audiovisual. Inclusive os registros audiovisuais que
compilam o que ocorre nas manifestações em Santa Maria costumam ter importante
receptividade nas redes sociais da entidade. Além disso, quando um tema se destaca no
debate público, o setor audiovisual realiza entrevistas em formato que não é o do Ponto de
Pauta. É o caso das entrevistas recentes com o professor Fernando Balieiro (sobre os
assassinatos transfóbicos em Santa Maria), com o delegado Sandro Meinerz (sobre a
tragédia da Boate Kiss) e com o professor aposentado Clovis Guterres (sobre a fundação da
Sedufsm).

9. JORNAL DA SEDUFSM
Publicação bimensal, enviada para as residências dos/as sindicalizados/as da SEDUFSM.
Desde março de 2020, em função da pandemia do COVID-19, a produção e a distribuição do
jornal da SEDUFSM estão temporariamente suspensas.
1 - MANCHETE: ESTUDANTES SEM CASA, MORADIA PROVISÓRIA
Edição de maio e junho de 2018
2 - ORÇAMENTO EM QUEDA CAUSA FORTE IMPACTO NA PÓS-GRADUAÇÃO DA
UFSM
Edição de agosto a setembro de 2018
3 - PRESENTE DE GREGO
Edição de outubro a dezembro de 2018
4 - A VIA CRÚCIS DA APOSENTADORIA
Edição de janeiro a março de 2019
5 - A LUTA É NA RUA
Edição de abril e maio de 2019
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5 - UNIVERSIDADE ENFRENTA SEUS PIORES DESAFIOS
Edição de junho a agosto de 2019
7 - UNIVERSIDADE SEGURA AUTONOMIA ENTRE OS DENTES
Edição de setembro a novembro de 2019
8 - ANDES-SN APROVA GREVE POR TEMPO INDETERMINADO
Edição de março de 2020

10. AGENDA ANUAL
Desde o ano de 2010 a SEDUFSM oferece aos seus filiados/as agendas anuais. Os
formatos e temas são escolhidos pelas diretorias.
1 - AGENDA 2019
O tema desta agenda foi o aniversário de 30 anos da SEDUFSM. A publicação trouxe uma
série de fotos históricas e cinco artigos escritos por fundadores e ex-presidentes do
sindicato, narrando a biografia de três décadas de existência. Um pequeno texto com foto
lembrou da importância para a cultura e para o sindicalismo, do professor e escritor,
Humberto Gabbi Zanatta, falecido em dezembro de 2018. A agenda foi confeccionada pela
Editora Sundermann.
2 - AGENDA 2020
A capa desta agenda foi uma construção em aquarela da artista plástica Paula Duarte e do
design gráfico Victor Pontes, e as páginas internas continham poemas e pinturas de
colaboradores e artistas consagrados. O texto inicial da diretoria falou sobre a importância
de unir forças para lutar contra todos os ataques aos direitos dos trabalhadores e à
Universidade Pública. Novamente, a agenda foi feita em parceria com a Editora
Sundermann.

11. REVISTA DE 30 ANOS DA SEDUFSM
A publicação trouxe uma síntese das ações, debates, eventos e mobilizações realizados ao
longo de toda a existência da seção sindical. Com a manchete Sindicato de luta, nas ruas,
nas praças, a publicação teve o seu lançamento durante as atividades do Ciclo de Debates.
Também foi disponibilizada de forma virtual no site institucional.
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12. SITE INSTITUCIONAL
A página eletrônica da SEDUFSM é alimentada diariamente. Ela possui matérias
jornalísticas sobre atividades e mobilizações realizadas pelo sindicato, acontecimentos da
UFSM e da comunidade universitária, assuntos relacionados à realidade local e regional,
conjuntura política e social do país. Dentre as várias seções que o site possui, destacamos
duas: uma que foi criada no último ano e outra que é feita com a contribuição da categoria
docente.
1 - SEÇÃO SEDUFSM 30 ANOS
Esta seção foi criada durante as comemorações de aniversário do sindicato, em novembro
de 2019 e está localizada em um banner no cabeçalho da página inicial. O espaço foi
destinado a notícias, artigos e imagens que contém um pouco das três décadas de luta da
entidade.
2 - SEÇÃO REFLEXÕES DOCENTES
O sindicato possui um espaço de artigos na página eletrônica da SEDUFSM, para que os
docentes possam expressar seus posicionamentos, bem como abordar temas relacionados
ao cotidiano universitário e sindical. A seção Reflexões Docentes existe desde 2015 e teve
publicações mais assíduas durante o período de distanciamento social ocasionado pela
pandemia. De junho de 2018 a agosto de 2020, foram trinta e sete artigos publicados no site
institucional.
3 - BOLETIM ELETRÔNICO
Encaminhado diretamente para o email dos/as filiados/as, de duas a três vezes por semana,
dependendo da intensidade e da relevância das informações que precisam ser divulgadas.
Ele é gerado a partir das notícias publicadas no site.
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V. ANDES-SN E CSP-CONLUTAS
1. PARTICPAÇÃO EM CONAD’s DO ANDES-SN
1 - 63º CONAD
POR UM PROJETO CLASSISTA E DEMOCRÁTICO DE EDUCAÇÃO PÚBLICA: EM
DEFESA DA GRATUIDADE, AUTONOMIA E LIBERDADE ACADÊMICA
Dias 28 de junho a 1 de julho de 2018
Sediado pela SINDUECE - Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza/CE
DELEGADOS/AS DA SEDUFSM:
1. Márcia Morschbacher (base da SEDUFSM)
Observadores/as:
2. Júlio Quevedo dos Santos (presidente da SEDUFSM);
3. Laura Fonseca (base da SEDUFSM);
4. Luiz Carlos Nascimento da Rosa (base da SEDUFSM)

2 - 64º CONAD
EM DEFESA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA, DOS DIREITOS SOCIAIS E DAS LIBERDADES
DEMOCRÁTICAS
Dias 11 a 14 de julho de 2019
Sediado pela ADUnB - Centro Cultura da ADUnB, Brasília/DF
DELEGADOS/AS DA SEDUFSM:
1. Júlio Quevedo dos Santos (presidente da SEDUFSM);
2. Nara Quadros (integrante do GTSSA).
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2. PARTICPAÇÃO EM CONGRESSOS DO ANDES-SN
1 - 38º CONGRESSO DO ANDES-SN
POR EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS: EM DEFESA DO
TRABALHO E DA CARREIRA DOCENTE, PELA REVOGAÇÃO DA EC/95
Dias 28 de janeiro a 2 de fevereiro de 2019
Sediado pela ADUFPA - UFPA, Belém/PA
Delegados/as da SEDUFSM:
1. Gihad Mohamad (diretor da SEDUFSM);
4. Hugo Blois Filho (conselheiro da SEDUFSM);
2. Júlio Quevedo dos Santos (presidente da SEDUFSM);
3. Luciana Carvalho (conselheira da SEDUFSM);
5. Maristela Souza (diretora da SEDUFSM);
6. Nara Quadros (integrante do GTSSA).

2 - 39º CONGRESSO DO ANDES-SN
POR LIBERDADES DEMOCRÁTICAS, AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E EM DEFESA DA
EDUCAÇÃO PÚBLICA E GRATUITA
Dias 4 a 8 de fevereiro de 2020
Sediado pela ADUSP - USP, São Paulo/SP
DELEGADOS/AS DA SEDUFSM:
1. Adriana Zecca (diretora da SEDUFSM);
2. Carmem Dickow Cardoso (conselheira da SEDUFSM);
3. Gihad Mohamad (diretor da SEDUFSM);
4. Hugo Blois Filho (conselheiro da SEDUFSM);
5. João Carlos Gilli Martins (diretor da SEDUFSM);
6. Júlio Quevedo dos Santos (presidente da SEDUFSM).
7. Laura Fonseca (base da SEDUFSM)
8. Marian Noal Moro (conselheira da SEDUFSM);
9. Maristela Souza (diretora da SEDUFSM);
OBSERVADOR:
10. Abel Panerai Lopes (base da SEDUFSM).
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3. PARTICIPAÇÃO EM ENCONTROS DA
REGIONAL RS DO ANDES-SN
1 - XIX ENCONTRO DA REGIONAL RS DO ANDES-SN
Em defesa dos IF’s e das universidades públicas
Dias 14 e 15 de setembro de 2018
Sediado pelo SindoIF
IFRS/campus Porto Alegre/RS
DELEGAÇÃO DA SEDUFSM
1. Carmem Dickow Cardoso (conselheira da SEDUFSM).
2. Júlio Quevedo dos Santos (presidente da SEDUFSM);
3. Maristela Souza (diretora da SEDUFSM).

2 - XX ENCONTRO DA REGIONAL RS DO ANDES-SN
Em defesa da seguridade social e dos direitos da classe trabalhadora
Dias 26 e 27 de abril de 2019
Sediado pela APROFURG
Sede da APROFURG, em Rio Grande/RS
DELEGAÇÃO DA SEDUFSM
1. Gihad Mohamad (diretor da SEDUFSM);
2. João Carlos Gilli Martins (diretor da SEDUFSM);
3. Júlio Quevedo dos Santos (presidente da SEDUFSM);
4. Luciana Carvalho (conselheira da SEDUFSM).
5. Maristela Souza (diretora da SEDUFSM).

3 - XXI ENCONTRO DA REGIONAL RS DO ANDES-SN
Future-se
Dias 25 e 26 de outubro de 2019
Sediado pela SESUNIPAMPA
UNIPAMPA/campus São Borja/RS
DELEGAÇÃO DA SEDUFSM
1. Carmem Dickow Cardoso (conselheira da SEDUFSM);
2. Gihad Mohamad (diretor da SEDUFSM);
3. Hugo Blois Filho (conselheiro da SEDUFSM).
4. João Carlos Gilli Martins (diretor da SEDUFSM);
5. Júlio Quevedo dos Santos (presidente da SEDUFSM);
6. Luciana Carvalho (conselheira da SEDUFSM);
7. Maristela Souza (diretora da SEDUFSM).
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4. PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DA CSP-CONLUTAS
1 - IV CONGRESSO DA CSP-CONLUTAS
Dia 03 e 06 de outubro de 2019
Vinhedo, em São Paulo
O evento contou com aproximadamente 2.300 pessoas, destas 1.835 eram delegados/as e
observadores/as. A SEDUFSM participou com quatro representantes: Júlio Quevedo, João
Carlos Gilli Martins, Gihad Mohamad e Adriana Zecca.

2 - I ENCONTRO DA SETORIAL DO CAMPO DA CSP-CONLUTAS NO RIO GRANDE
DO SUL
Dia 08 de dezembro de 2019
Rincão dos Ambrósio, em São Gabriel/RS
Este Encontro reuniu dezenas de assentados e trabalhadores assalariados do campo. A
SEDUFSM esteve representada no evento pelos diretores Carlos Alberto Pires e Gihad
Mohamad. Durante a atividade, foi exibido o Documentário do Madre Terra.

3 - 7ª EDIÇÃO DA PRIMAVERA LIBERTÁRIA
Dias 09 a 15 de dezembro de 2019
Ocorreu na Comuna Pachamama (localizada no Assentamento Madre Terra), com vivências
e oficinas sobre vida no campo, agroecologia, autogestão e mutualismo. Além disso,
também ocorrem debates e atividades voltadas à luta anticapitalista e antipatriarcal. Esta
edição teve o apoio a e parceria da SEDUFSM.

4 - COORDENAÇÃO NACIONAL DA CSP-CONLUTAS
Dias 14 a 16 de fevereiro de 2020
Quadra dos Metroviários, em São Paulo
Além de painéis e mesas de debates, esta atividade contou também com espaços para a
prestação de contas, para reunião de setoriais e para a eleição da nova Secretaria
Executiva Nacional e do Novo Conselho Fiscal. A SEDUFSM foi representada pelo
presidente Júlio Ricardo Quevedo dos Santos.
5 - DIA 1º DE MAIO – DIA INTERNACIONAL DOS/AS TRABALHADORES/AS
Dia 1º de maio de 2020
Sem desrespeitar o isolamento social exigido pela pandemia de coronavírus, a CSPCONLUTAS e a Intersindical marcaram essa data com um ato político e cultural realizado de
forma virtual. A mobilização também foi retransmitida pela SEDUFSM, na sua página no
facebook.
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VI. PRORROGAÇÃO DE MANDATO
Constam aqui as atividades compreendidas de 1º junho a 3 de dezembro de 2020

1. PROCESSO ELEITORAL
As eleições para a nova diretoria da SEDUFSM estavam previstas para ocorrer em maio de
2020, juntamente com as eleições para a diretoria do ANDES-SN. Porém, com o surto da
pandemia do coronavírus - COVID 19 foi necessário adiar o pleito eleitoral e prorrogar o
mandato de ambas as diretorias. A decisão foi tomada pela Comissão Eleitoral Local (CEL)
da SEDUFSM, seguindo as deliberações da Comissão Eleitoral Central (CEC) do ANDESSN. Abaixo, um breve relato sobre esses acontecimentos:
Na assembleia docente realizada em 12 de março de 2020, a diretoria informou que as
eleições para a nova gestão da SEDUFSM para o período 2020-2022 ocorreriam nos dias
12 e 13 de maio, em concomitância com o pleito eleitoral do ANDES-SN. A CEL já estava
constituída e contava com os/as seguintes integrantes: Helio Neis (presidente), Clara Kurtz,
Getúlio Lemos, Lia Rauber e Orlando Fonseca.
Em 25 de março de 2020, a CEC deliberou pela suspensão das eleições para a escolha da
diretoria do sindicato nacional até 22 de abril, tendo em vista a gravidade da situação de
saúde pública causada pela pandemia. Neste mesmo dia 25 de março, a CEL reunida
virtualmente, avaliou a deliberação da CEC e decidiu pela suspensão do processo eleitoral
da SEDUFSM, seguindo o mesmo calendário do sindicato nacional.
No dia 22 de abril, a CEC mantém o adiamento do processo eleitoral. A Comissão Local
opta também por seguir o adiamento.
No dia 13 de maio, a CEL decidiu pela manutenção da suspensão do processo eleitoral pelo
prazo de seis meses, até novembro de 2020. E propôs a prorrogação do mandato da atual
gestão pelo mesmo prazo de seis meses ou até que ocorresse a posse de nova diretoria
eleita.
No dia 18 de maio, a diretoria da SEDUFSM realizou uma reunião virtual com o conselho de
representantes para comunicar as deliberações da CEL. Os conselheiros indicaram que a
própria diretoria prorrogasse o seu mandato, podendo então definir sobre as eleições. Ainda,
apontaram que, tão logo fosse possível, as decisões da diretoria deveriam ser homologadas
em assembleia geral da categoria.
No dia 22 de maio, assim como ocorreu no ANDES-SN, a SEDUFSM ingressou com ação
judicial para solicitar a prorrogação do mandato.
No dia 27 de maio, o juiz Gustavo Fontoura Vieira, da Justiça do Trabalho em Santa Maria,
autorizou a extensão do mandato da diretoria por trinta dias e indicou que a seção sindical
procedesse à eleição no formato virtual.
No dia 02 de junho, a assessoria jurídica da SEDUFSM ingressou com embargos
declaratórios. No processo, incluiu documentos como o estatuto da entidade, que veda
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eleições através de meios eletrônicos, bem como a decisão da CEL que, assim como a CEC
do ANDES-SN, decidiu pela suspensão do pleito eleitoral.
No dia 17 de junho, o juiz não acolheu os embargos e manteve a decisão de prorrogação
por trinta dias, permitindo a vigência da atual diretoria até a data de 16 de julho de 2020.
No dia 22 de junho de 2020, a diretoria do ANDES-SN escreveu uma nota técnica
acompanhada de um parecer jurídico sobre a realização de assembleias online. Apesar de o
sindicato ter um histórico de decisões que se contrapõem a consultas e deliberações
virtuais, a atual conjuntura, com a pandemia da COVID-19 acabou por impor uma outra
realidade, que foi referendada pela aprovação da Lei nº 14.010/20 (em 10 de junho deste
ano). Essa Lei permite, em caráter de excepcionalidade do momento, que assembleias
possam ocorrer por meios eletrônicos, independentemente de previsão nos atos
constitutivos da pessoa jurídica.
Com base nisso, no dia 29 de junho, a diretoria da SEDUFSM convocou assembleia virtual
para deliberar sobre a prorrogação de seu mandato por noventa dias, prorrogáveis por mais
noventa.
No dia 01 de julho, a plenária foi realizada pela plataforma google meet. Os/as docentes
filiados/as à SEDUFSM decidiram prorrogar o mandato da diretoria e do conselho de
representantes da entidade por noventa dias, a partir da data da própria plenária. Nesse
meio tempo, a atual diretoria aguardava os encaminhamentos do 8º CONAD extraordinário
e, após, a CEL analisaria quais medidas seriam tomadas em relação ao pleito local.
Nos dias 30 e 31 de julho, ocorreu o 8º CONAD extraordinário. Ao final do evento, os/as
delegados/as aprovaram a prorrogação do mandato da atual diretoria do ANDES-SN, pelo
prazo de até noventa dias (28 de setembro), podendo ser prorrogáveis por mais noventa
dias (28 de dezembro). Os outros encaminhamentos do CONAD foram: a CEC ficou
responsável por refazer o regimento e o calendário eleitoral, assim que for possível realizar
as eleições sindicais, e a diretoria nacional deverá convocar um novo CONAD extraordinário
até setembro.
No dia 05 de agosto, o professor Helio Neis solicitou afastamento do cargo de presidente da
comissão, sendo este assumido pelo professor Getúlio Lemos.
No dia 12 de agosto, na assembleia geral que ocorreu de forma virtual, foi aprovada a
proposta de nova prorrogação do mandato da atual diretoria da SEDUFSM. Isso significou
que, após a data de 01 de outubro (correspondente a primeira prorrogação), a atual gestão
poderia manter-se na diretoria por mais até noventa dias, até 01 de janeiro de 2021.
O 9º CONAD aconteceu nos dias 28, 29 e 30 de setembro e deliberou que a nova diretoria
do ANDES-SN seria escolhida entre os das 03 e 06 de novembro, de forma telepresencial.
A plenária aprovou, ainda, um novo calendário com a retomada do processo eleitoral e da
campanha das chapas. Por fim, foi definido que a posse da diretoria eleita ocorreria em
dezembro, na Plenária de Abertura do 10º CONAD extraordinário.
Na assembleia da SEDUFSM no dia 08 de outubro deste ano, os/as professores/as
deliberaram por realizar as eleições locais em data diferente das eleições do ANDES-SN.
Um dos motivos para isso foi o fato de que Sindicato Nacional já havia iniciado o seu
processo eleitoral em fevereiro deste ano, durante o Congresso do ANDES-SN, quando
foram definidas as chapas que concorreriam ao pleito. Já a SEDUFSM não havia
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conseguido iniciar o seu processo eleitoral em abril, como estava previsto, em função da
pandemia. A sugestão de não coincidência das datas foi feita pela CEL e foi acatada pela
maioria dos/as que estavam presentes na plenária. Também nesta assembleia, foi
anunciada a criação de um novo grupo político que passou a integrar a base local: o
“Coletivo EDMUNDO FERNANDES por uma SEDUFSM classista, autônoma, democrática e
de luta”. O anúncio se deu a partir da leitura de um manifesto intitulado “Eleições virtuais no
ANDES-SN: a que e a quem serve este novo normal”.
Nos dias 03 e 06 de novembro de 2020, ocorreram as eleições da nova diretoria do ANDESSN. E duas chapas participaram do pleito: a chapa 1 - Unidade para Lutar: em Defesa da
Educação Pública e das Liberdades Democráticas, e a chapa 2 - RENOVA ANDES. A chapa
1 tornou-se vitoriosa e a posse ocorreu no 10º CONAD extraordinário (convocado
especificamente para esse fim), no dia 1º de dezembro.
No dia 20 de outubro, ocorreu uma assembleia local, em que foi aprovado o regimento para
as eleições da SEDUFSM. O pleito foi realizado nos dias 19 e 20 de novembro de 2020,
também de forma telepresencial. Apenas uma chapa se inscreveu para concorrer à diretoria
desta seção sindical: a chapa RENOVA SEDUFSM, que foi eleita com 123 votos. Já para o
Conselho de Representantes foram 16 inscritos, sendo que, no pleito, foram eleitos os 10
mais votados e os demais ficaram na suplência. A posse da nova diretoria da SEDUFSM
ocorreu no dia 03 de dezembro, de forma virtual.

2. ASSEMBLEIAS DOCENTES
Durante o período de 1º de junho a 3 de dezembro de 2020, a SEDUFSM realizou onze
assembleias, todas na modalidade virtual, conforme a listagem abaixo:

1 - Dia 01 de julho de 2020, realizada pela plataforma google meet.
PAUTA: Prorrogação de mandato da diretoria e do conselho de representantes da
SEDUFSM.
2 - Dia 07 de julho de 2020, realizada pela plataforma google meet.
PAUTA: Informes; Escolha de um/a delegado/a e de observadores/as para o 8º CONAD
extraordinário do ANDES-SN; Ensino remoto e calendário acadêmico da UFSM; Assuntos
gerais.
3 - Dia 27 de julho de 2020, realizada pela plataforma google meet.
PAUTA: Informes; Aprovação da Carta Aberta da Assembleia Geral da SEDUFSM sobre o
REDE e o calendário acadêmico da UFSM; Assuntos gerais.
4 - Dia 12 de julho de 2020, realizada pela plataforma google meet.
PAUTA: Informes; Proposta da Comissão Eleitoral Local para as eleições da SEDUFSM;
Assuntos gerais.
5 - Dia 22 de setembro de 2020, realizada pela plataforma google meet.
PAUTA: Informes; Reforma Administrativa do governo federal; Circular nº 011/CEC/2020:
formato para a realização de eleições à diretoria do ANDES-SN em 2020, com acúmulo para
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o 9º CONAD extraordinário; Escolha de delegado(a) e observadores(as) para o 9° CONAD
extraordinário do ANDES-SN; e Assuntos Gerais.
6 - Dia 02 de outubro de 2020, realizada pela plataforma google meet.
PAUTA: Informes; Reforma Administrativa; Assuntos gerais.
7 - Dia 08 de outubro de 2020, realizada pela plataforma google meet.
PAUTA: Informes; Submissão das eleições da SEDUFSM conforme proposta encaminhada
pela Comissão Eleitoral Local; Assuntos gerais.
8 - Dia 16 de outubro de 2020, realizada pela plataforma google meet.
PAUTA: Informes; Reforma Administrativa e os impactos na carreira docente; Assuntos
gerais.
9 - Dia 20 de outubro de 2020, realizada pela plataforma google meet.
PAUTA: Informes; Aprovação do Regimento do Conselho de Representantes da SEDUFSM;
Aprovação do Regimento Eleitoral das eleições da SEDUFSM, telepresencial em caráter
excepcional, para o biênio 2020-2022; Assuntos gerais.

10 - Dia 26 de novembro de 2020, realizada pela plataforma google meet.
PAUTA: Informes; Escolha de delegado(a) e observadores(as) para o 10° CONAD
extraordinário, de posse da nova diretoria do ANDES-SN, no dia 1º de dezembro; Escolha
de observadores(as) para a reunião nacional da CSP-Conlutas, dias 11 e 12 de dezembro;
Discussão e aprovação do regimento do Conselho de Representantes da SEDUFSM;
Assuntos gerais.
11 - ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
Dia 03 de dezembro de 2020, realizada pela plataforma google meet.
Pauta única: Posse da nova diretoria da SEDUFSM e do Conselho de Representantes,
biênio 2020-2022.

3. NOTAS PÚBLICAS
1 - Diretoria da SEDUFSM repudia Weintraub e reafirma defesa das ações afirmativas
Nota publicada no site institucional do sindicato, em 19 de junho de 2020
2 - Diretoria da SEDUFSM esclarece sobre prorrogação de mandato
Nota publicada no site institucional do sindicato, em 06 de julho de 2020
3 - Carta Aberta da Assembleia Geral da SEDUFSM aos Conselheiros e Conselheiras
do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSM
Aprovada na assembleia do dia 27 de julho de 2020, a Carta foi divulgada à categoria
docente, aos membros do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) e à
comunidade regional abrangida pela UFSM.
4 - A base decidiu: Eleições sem ferir o direito à vida e a democracia
Nota publicada no site institucional do sindicato, em 18 de agosto de 2020
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5 - Nota sobre as atividades desenvolvidas entre junho de 2018 e início de agosto de
2020
Uma síntese do relatório de gestão do biênio 2018-2020, em que a diretoria da SEDUFSM
intitulada “Classista, autônoma e democrática”, teve seu mandato prorrogado.
Nota publicada no site institucional do sindicato, em 15 de setembro de 2020
6 - Nota de repúdio à violência racial contra João Alberto Freitas
Nota publicada no site institucional do sindicato, em 20 de novembro de 2020

4. LIVES
Todas as lives foram transmitidas com a participação de intérpretes de Língua Brasileira de
Sinais (Libras). Profissionais: Mariléia Stolz, Juliana Lima e Maitê Esmerio.
1 - OS IMPACTOS DOS CORTES ORÇAMENTÁRIOS PARA A UFSM EM 2021
Dia 24 de agosto de 2020, com live transmitida pelo facebook da SEDUFSM.
A atividade contou com a presença do professor Paulo Burmann, Reitor da UFSM e membro
da direção da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino
(ANDIFES). A mediação foi do professor Gihad Mohamad, diretor da SEDUFSM.
2 - ORGANIZAÇÃO DO MUNDO DO TRABALHO E A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65
Dia 2 de setembro de 2020, com transmissão ao vivo pelo YouTube da SEDUFSM e
Facebook.
Debateram a proposta do governo federal como forma de regulamentar o teletrabalho no
serviço público: o professor Ricardo Festi, do departamento de Sociologia da Universidade
de Brasília (UnB), e Heverton Padilha, assessor jurídico da Sedufsm. A coordenação da
atividade foi da diretora da Sedufsm, professora Maristela Souza.
3 - CARREIRA DOCENTE E REFORMA ADMINISTRATIVA
Dia 14 de setembro de 2020, com transmissão ao vivo pelo YouTube da SEDUFSM e
Facebook.
Debateram a Proposta de Emenda Constitucional (PEC 32/20): o professor Luiz Henrique
Schuch, aposentado da UFPel e ex-presidente do ANDES-SN, e Leandro Madureira, da
assessoria jurídica do ANDES-SN. A coordenação foi do diretor da Sedufsm, professor
Carlos Pires.
4 - CALENDÁRIO ACADÊMICO EM REDE: COMO PENSA A UFSM?
Dia 16 de setembro de 2020, com transmissão ao vivo pelo YouTube da SEDUFSM e
Facebook.
Para debater o tema a SEDUFSM convidou a PROGRAD, para apresentar o funcionamento
do calendário, e os segmentos representativos dos técnico-administrativos e estudantes da
UFSM, para exporem posicionamentos sobre o modelo. Participaram da atividade:
PROGRAD, DCE e APG. A SEDUFSM foi representada pelo seu presidente, o professor
Júlio Quevedo, já a coordenação foi realizada pelo diretor Gihad Mohamad.
5 - A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº109 E A AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES
Dia 17 de novembro de 2020, com transmissão ao vivo pelo YouTube da SEDUFSM e
Facebook.
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Os debatedores desta live foram o professor Paulo Burmann, Reitor da UFSM, e o advogado
Heverton Padilha, da assessoria jurídica da SEDUFSM. A mediação foi realizada pelo
professor Júlio Quevedo dos Santos, presidente da SEDUFSM.

5. ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A REFORMA
ADMINISTRATIVA
1 - REUNIÕES SOBRE A REFORMA ADMINISTRATIVA
A diretoria da SEDUFSM realizou reuniões virtuais com departamentos e centros da UFSM,
durante os meses de outubro e novembro de 2020. O assunto abordado foi a reforma
administrativa e as suas consequências à categoria docente. As reuniões contaram com a
presença do professor Gihad Mohamad, diretor do sindicato, e de Heverton Padilha,
assessor jurídico. Abaixo, a agenda realizada:
1. Departamento de Letras Estrangeiras Modernas
Dia 14 de outubro de 2020
2. Centro de Educação Física e Desportos – CEFD
Dia 15 de outubro de 2020
3. Colégio Politécnico
Dia 15 de outubro de 2020
4. UFSM - CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN
Dia 22 de outubro de 2020
5. UFSM - CAMPUS PALMEIRA DAS MISSÕES
Dia 22 de outubro de 2020
6. Colégio Técnico Industrial de Santa Maria – CTISM
Dia 23 de outubro de 2020
7. Centro de Ciências Sociais e Humanas – CCSH
Dia 29 de outubro de 2020
8. UFSM - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL
Dia 29 de outubro de 2020
9 - Departamento de Enfermagem
09 de novembro de 2020
10. Centro de Tecnologia – CT
Dia 12 de novembro de 2020
11. Centro de Ciências Naturais e Exatas – CCNE
Dia 12 de novembro de 2020
12. Departamento de Ciências da Comunicação
Dia 16 de novembro de 2020
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13. Centro de Ciências da Saúde – CCS
Dia 16 de novembro de 2020
14. Centro de Ciências Rurais – CCR
Dia 26 de novembro de 2020
15. Centro de Artes e Letras – CAL e Centro de Educação – CE
Dia 30 de novembro de 2020

2 - CAMPANHA DA SEDUFSM CONTRA A REFORMA ADMINISTRATIVA
A campanha em defesa do serviço público e contra reforma administrativa tem por objetivo
contestar a PEC n.32/2020, que altera disposições sobre servidores, empregados públicos e
organização administrativa. Foram produzidos uma série de materiais de conteúdo e de
publicidade como manifesto, reportagens especiais, entrevistas em vídeos, teaser, vídeo
com dados que explicam a centralidade dos serviços públicos para a população brasileira,
cards, filtro para facebook, outdoors, anúncios em rádios das regiões abrangidas pela UFSM
e spots de locução que circularam pela cidade em carro de som e que também foram
disparados em whatsaap. A campanha também realizou ações conjuntas com as Seções
Sindicais da Secretaria Regional RS do ANDES-SN como manifesto e live.

3 - DIA NACIONAL DE LUTA CONTRA A REFORMA ADMINISTRATIVA
Dia 30 de setembro
A categoria docente da UFSM aderiu ao dia de luta, com paralisação de 24 horas aprovada
na AG do dia 22 de setembro. A mobilização local aconteceu com a participação da
categoria na carreata organizada pela frente composta por sindicatos de servidores públicos
dos níveis municipal, estadual e federal, da qual a Sedufsm faz parte. A carreata partiu do
campus da UFSM e passou pelo centro de Santa Maria e os bairros Tancredo Neves e
Santa Marta. Participaram da mobilização as entidades: Sedufsm, Assufsm, Atens,
Sinprosm, Cpers, Sintect-Sma, CSP-Conlutas, Intersindical e Assentamento Madre Terra.

4 - MANIFESTO REGIONAL ANDES/SN RS CONTRA REFORMA ADMINISTRATIVA
Dia 30 de setembro
As seções sindicais do ANDES-SN no Rio Grande do Sul – Sedufsm, AdufPel, Aprofurg,
Seção Sindical do ANDES-SN, Sesunipampa na UFRGS e SindoIF – no Dia de luta em
defesa do serviço público, lançaram de forma conjunta o Manifesto “Defenda o que é seu.
Contra a Reforma Administrativa!”. O documento apresenta motivos para barrar a Reforma
Administrativa e chama para a participação dos atos públicos agendados para este dia.
5 - LIVE ‘AS CONSEQUÊNCIAS DA REFORMA ADMINISTRATIVA’
28 de outubro
Esta atividade foi promovida de forma conjunta pelas seções sindicais do ANDES-SN no Rio
Grande do Sul (Sedufsm, ADUFPel, Aprofurg, Sesunipampa, SindoIF e seção sindical do
ANDES-SN na UFRGS) e contou com a presença da docente da UFRJ e ex-presidente do
Sindicato Nacional, Marinalva Oliveira. A mediação ficou por conta do diretor da Sedufsm,
Gihad Mohamad. A transmissão ocorreu pelas páginas de facebook de todas as seções
sindicais.
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6 - MOBILIZAÇÃO CONJUNTA COM OS SINDICATOS DE SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS
Dia 28 de setembro ao dia 25 de outubro de 2020
A frente de sindicatos de servidores públicos da região de Santa Maria, da qual a SEDUFSM
faz parte, organizou duas ações conjuntas contra a reforma administrativa do governo
Bolsonaro: a carreata realizada no dia 30 de setembro e a instalação de outdoors com a
marca da campanha contra a reforma administrativa produzida pela Sedufsm, que nesta
ação também foi assinada pelos sindicatos dos Bancários, Atens, Sinasefe-São Vicente do
Sul e Sinasefe-Santa Maria. Ao todo foram veiculadas 8 unidades de outdoors, sendo 5 em
Santa Maria, 1 em Frederico Westphalen, 1 em Palmeira das Missões, e 1 em São Vicente
do Sul, entre os dias 28 de setembro e 25 de outubro.

7 - ASSEMBLEIAS COM PARTICIPAÇÃO DE CONVIDADOS PARA DEBATER A PEC
32/20
Por deliberação de plenária, a diretoria organizou uma agenda de assembleias, em caráter
constante e com a participação de convidados, para discutir os pontos centrais da reforma
administrativa.
Dia 2 de outubro de 2020
A primeira convidada foi a professora Marinalva Oliveira, da UFRJ e ex-presidente do
ANDES-SN, que realizou uma avaliação política da reforma e, logo em seguida, os
assessores jurídicos Renata Venturini e Grégori Paim apresentaram uma análise jurídica
das principais alterações contidas no projeto. As explanações foram disponibilizadas como
pílulas de conteúdo, no canal da Sedufsm no Youtube.
Dia 16 de outubro de 2020
A fala inicial sobre a PEC 32 foi do professor Paulo Rizzo, da UFSC e ex-presidente do
ANDES-SN, que analisou mais detalhes da proposta. Após a intervenção, a plenária
encaminhou, resumidamente, o seguinte: 1) Ampliar as reuniões do sindicato com os
departamentos, para esclarecer os impactos da reforma na carreira docente; 2) Prosseguir
com os contatos junto aos parlamentares, dos mais diferentes níveis, para explicar os
motivos das contrariedades em relação à PEC 32/20; 3) Seguir mantendo contato com
outros sindicatos de servidores públicos, para planejar ações abrangentes, com outras
categorias; 4) Aderir ao Dia Nacional de Luta contra a Reforma Administrativa, marcado
para o dia 28 de outubro, em parceria com centrais sindicatos, sindicatos e movimentos
sociais.

8 - MOÇÃO ENCAMINHADA PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE SANTA
MARIA
Dia 14 de outubro
Conforme deliberação da Assembleia Docente, a diretoria da SEDUFSM encaminhou ao
excelentíssimo Senhor Adelar Vargas dos Santos, presidente Câmara De Vereadores de
Santa Maria, uma moção de repúdio à reforma administrativa, manifestando posição
contrária à da PEC n.32/2020, e solicitando que a mesma seja apresentada aos vereadores
e vereadoras para que, sendo de interesse de um ou mais edis, seja levada à plenária para
ser aprovada.
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9 - MOÇÃO ENCAMINHADA PARA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
RS
Dia 14 de outubro
Conforme deliberação da Assembleia Docente, a diretoria da SEDUFSM encaminhou ao
excelentíssimo Senhor Ernani Polo, presidente Assembleia Legislativa do Estado do RS, a
moção de repúdio à reforma administrativa, manifestando posição contrária à da PEC
n.32/2020, e solicitando que a mesma seja apresentada aos Deputados(as) para que, sendo
de interesse de um ou mais parlamentar, seja levada à plenária para ser aprovada.

10. ABAIXO ASSINADO CONTRA A REFORMA ADMINSTRATIVA
Dia 14 de outubro
Por decisão de assembleia, a SEDFUSM convocou a categoria a aderir a um abaixoassinado, contra a PEC 32. Para facilitar o processo de mobilização foi disponibilizado no
site do sindicato um link para que os/as docentes acessarem e assinarem o abaixo-assinado
que será encaminhado aos poderes Legislativo e ao Executivo. No mesmo link - intitulado
Mobilização contra a reforma administrativa - também foi disponibilizado um modelo
(elaborado pelo ANDES-SN) de correspondência para ser enviada a deputados e
senadores, e, junto, os endereços eletrônicos de todos os parlamentares.

11. ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS AOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES
CONTRA A REFORMA ADMINSTRATIVA
Dia 14 de outubro
Por decisão de assembleia, a SEDFUSM convocou a categoria a enviar correspondência
eletrônica aos parlamentares. Para isso, foi disponibilizado no site do sindicato um modelo
de carta (elaborado pelo ANDES-SN) e os endereços eletrônicos dos parlamentares
federais. O mesmo material também foi disponibilizado aos docentes via e-mail e, ainda, foi
oferecido auxílio aos docentes com dificuldades no envio das correspondências, através de
atendimento presencial na sede, em plantões especiais, mediante agendamento.

6. FRENTE ÚNICA DE TRABALHADORES E TRABALHADORAS
DE SANTA MARIA - FUTT
1 - Live: OS IMPACTOS DA COVID-19 EM SANTA MARIA
18 de maio de 2020, com transmissão ao vivo pelo YouTube da SEDUFSM e Facebook.
Este debate virtual foi promovido pela FUTT e organizado pela SEDUFSM. Teve a
participação do médico Fabio Lopes Pedro (infectologista do HUSM), da professora Ângela
Dullius (do departamento de Estatística da UFSM) e da professora aposentada Marian Noal
Moro (presidente do Conselho Municipal de Saúde). A mediação do debate foi feita pelo
estudante de História da UFSM e membro da FUTT, Lucas Schlabendorff de Andrade.
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7. APOIOS E PARCERIAS
1 - CAMPANHA SANTA MARIA 50-50
Essa campanha foi elaborada pelo Fórum de Enfrentamento à Violência Contra Mulheres,
com o objetivo de prevenir atos de violência, incentivar as denúncias e conscientizar a
população sobre o crime de feminicídio na cidade de Santa Maria. A SEDUFSM foi
apoiadora dessa campanha, através da criação de uma animação gráfica.

2 - O DESCONCERTANTE FLAUTISTA
17 de julho de 2020, transmitido pelo Facebook da SEDUFSM e Instagram da PRE/UFSM.
A peça apresentada pelo professor José Renato Noronha – o “Zé Mangaio”, foi uma
produção online que envolveu onze artistas que encenaram de suas casas. A obra foi
composta por texto e músicas autorais, com vídeo inspirado na lenda alemã ‘o Flautista de
Hamelin’, e com a narrativa épica de Bertolt Brecht. A encenação teve promoção da
SEDUFSM, com o propósito de viabilizar a arte como um instrumento político, sendo este
fundamental no período de enfrentamento do isolamento social.

3 - 26º GRITO DOS EXCLUÍDOS
Dia 7 de setembro de 2020
A SEDUFSM, através da Frente Única de Trabalhadores e Trabalhadores de Santa Maria
(FUTT), da qual participa, somou-se no apoio para a realização de atividades que
integraram a programação do 26º Grito dos Excluídos.
4 - CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO COLETIVO DA
PANDEMIA
Dia 16 de setembro de 2020
Em parceria com o Conselho Municipal de Saúde (CMS), a SEDUFSM instalou um outdoor
com os dizeres “Vida em primeiro lugar: a prevenção da Covid-19 está em nossas mãos”, na
Faixa Nova de Camobi, próximo à entrada da Vila Maringá.

8. PRODUTOS INTITUCIONAIS
1 - DOCUMENTÁRIO UNIVERSIDADE E PANDEMIA
Para o documento especial Universidade e Pandemia a SEDUFSM conversou com doze
docentes e um técnico-administrativo em educação para saber sobre o trabalho e a vida
nesse primeiro semestre de isolamento social. Os projetos de pesquisa, ensino e extensão
que seguem em atividade, a sobrecarga de uma rotina com turnos indefinidos e a introdução
de novas ferramentas, assim como a relação entre tarefas domésticas, família e trabalho,
foram alguns dos temas abordados nesse material que ganhou o caráter de um minidocumentário.
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2 - PONTO DE PAUTA
De junho a novembro de 2020, aconteceram quatro edições do programa, conforme
descritos abaixo:
1. Programa19: RETORNO ÀS AULAS E A EDUCAÇÃO NA PANDEMIA
Com Andréa Ortiz
Veiculado em 16 de outubro de 2020
2. Programa20: A REFORMA ADMINISTRATIVA
Com Marinalva Oliveira
Veiculado em 03 de novembro de 2020
3. Programa21: A SAÚDE PÚBLICA E O DECRETO 10.530
Com Fernando Pigatto e Claudio Augustin
Veiculado em 10 de novembro de 2020
4. Programa22: CONSCIÊNCIA NEGRA E UNIVERIDADE
Com Ana Lucia Aguiar Melo
Veiculado em 20 de novembro de 2020
3 - AGENDA 2021
A arte desta agenda apresenta imagens de manifestações realizadas nos últimos anos, com
atos de rua que demonstram a importância da unidade na luta. O texto inicial apresenta o
tema: Democracia, autonomia sindical e unidade de Classe para avançar na luta.
Novamente, a agenda foi feita em parceria com a Editora Sundermann.

9. PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DO ANDES-SN
8º CONAD EXTRAORDINÁRIO
Prorrogação do mandato da diretoria nacional
Dias 30 e 31 de julho de 2020
Plataforma zoom
DELEGADOS/AS DA SEDUFSM:
1. Júlio Quevedo (departamento de História/CCSH, presidente da SEDUFSM)
OBSERVADOR E OBSERVADORA:
1. Márcia Morschbacher (departamento de Metodologia do Ensino/CE, base da SEDUFSM);
2. Helio Neis (professor aposentado do CAL, integrante da Comissão Eleitoral Local)
O professor Helio não conseguiu participar do evento.

9º CONAD EXTRAORDINÁRIO
Tema: A vida acima dos lucros: Em defesa das instituições de ensino, dos serviços
públicos e da autonomia sindical!
Dias 28, 29 30 de setembro de 2020
Plataforma zoom
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DELEGADO DA SEDUFSM:
1. Márcia Morschbacher (base da SEDUFSM)
OBSERVADOR E OBSERVADORA:
1. Carlos Gilli Martins (diretor da SEDUFSM);
2. Getulio Lemos (integrante da Comissão Eleitoral Local)

10. PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DA CSP-CONLUTAS
1 - INSTALAÇÃO DE OUTDOORS
30 de junho de 2020
A SEDUFSM, em parceria com a CSP-Conlutas no Rio Grande do Sul, instalou outdoors em
Santa Maria, Frederico Westphalen e Palmeira das Missões. Os escritos exigindo Fora
Bolsonaro e Mourão, traziam mais duas defesas que foram sendo encampadas
intransigentemente pela central: Pela vida, educação e saúde pública, emprego e renda e
Contra os retrocessos trabalhistas. A CSP-CONLUTAS fortaleceu essa iniciativa por todo o
Brasil, em parceria com os sindicatos de sua base.

2 - JORNADA NACIONAL DE LUTAS
Dias 10, 11 e 12 de julho de 2020
A jornada foi chamada pela CSP-Conlutas e outras centrais Sindicais, com várias atividades
pelo Brasil. A SEDUFSM e as Seções Sindicais do ANDES-SN no Rio Grande do Sul,
lançou o manifesto Em defesa da educação pública e em denúncia ao trabalho remoto
precarizado e imposto pelo governo. Assinaram a nota as seguintes entidades:
SEDUFSM, ADUFPel, APROFURG, SESUNIPAMPA, SindoIF e Seção Sindical do ANDESSN na UFRGS.

3 - I JORNADA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RS
Dia 21 de setembro de 2020, de forma virtual
Capitaneada pela CSP-Conlutas, a plenária estadual teve como objetivo congregar esforços
para a organização dos protestos do dia 30 de setembro, Dia Nacional de Luta em Defesa
do Serviço Público, em todo o Brasil. Participaram da reunião representantes de centrais
sindicais e sindicatos de servidores das diferentes esferas do poder público. A SEDUFSM foi
representada pelos diretores João Carlos Gilli Martins e a Maristela Souza, ambos
integrantes da secretaria estadual da CSP-Conlutas.
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