
 
 

 

Associação dos Professores da UDESC – Seção Sindical do ANDES-SN 
 

Deliberações da Assembleia do dia 09/03/2016 
 

 

Debatidos os itens de pauta da Assembleia Geral dos professores da UDESC – 

com anterior convocação feita aos professores nos Centros da UDESC, para se 

manifestarem – foram deliberadas a seguintes ações: 

 

-Nota a ser encaminha da à reitoria com as deliberações da Assembleia; 
 

-Reposição salarial frente às perdas acumuladas, com aplicação dos índices de 

 reposição – IPCA do período anual referente ao ano anterior a ser aplicado 

 à data-base deste ano – Abril de 2016; 
 

-Manifesta-se contra mudança da Resolução 029/2009 de Ocupação Docente; 
 

-Solicitar divulgação, por parte da reitoria, da relação de todas as 

 Gratificações de Funções de Confiança, e de servidores deslocados de suas 

 funções, para que sejam atualizados e adequados diante das contenções 

 orçamentárias; 
 

-Solicitar revogação da portaria que aloca docentes em atividades 

 administrativas, tratando da Uniformização das Comissões de Sindicância e 

 quaisquer outras medidas que impliquem em aumentos de custos com a mão 

 de obra, que não sejam indispensáveis e sem que passem pela apreciação dos 

 conselhos superiores, que, regimentalmente, decidem  sobre o assunto; 
 

-Manter mobilização e acompanhamento das ações dos servidores da UDESC 

 pela atualização do plano de cargos e salários, sem sobrecarga de 

 trabalho, sem perdas salariais – com assembleia agendada para o dia 

 29/03/2016, para atualização das negociações coletivas e atendimento das 

 reivindicações deliberadas na assembleia do dia 09/03/2016 e outros  pontos 

 de pautas que se acrescentarem; 
 

-Outras ações de assessoramento, junto com a estrutura nacional do ANDES-

 SN e entidades representativas da categoria dos docentes incluem: 

 

 - Seminário sobre a dívida pública do estado de Santa Catariana – no  

  contexto da dívida pública no país e as responsabilidades sociais com a 

  educação; 
 

 - Elaboração de diagnósticos de perdas salariais, junto com o DIEESE. 
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