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Nota sobre as Negociações Coletivas – Perdas/Reposição Salarial – 

Deliberações da Assembleia do dia 09/03/2016 
 

Ao Magnífico Reitor da UDESC, 

Professor Antonio Heronaldo de Souza 
 

Na condição de entidade sindical, representante dos interesses da categoria 

docente, diante dos anúncios na página da UDESC e comunicados da 

administração superior da UDESC, que divulgam considerações sobre crise na 

UDESC, e em vista de não ter havido disposição da reitoria da UDESC para a 

negociação coletiva relativa à reposição da perda salarial anual da categoria – 

atualização do VRV – até a data da assembleia convocada pelos professores, dia 

09/03/2016, pronunciamo-nos nos termos desta nota, contendo avaliações e 

disposições dos professores da UDESC, deliberadas na assembleia geral da 

categoria, sobre o assunto. 
 

- Pela reposição salarial frente às perdas acumuladas, com aplicação dos 

 índices de reposição – IPCA do período anual referente ao ano anterior à 

 data base deste ano – Abril de 2016; 
 

- Pela não mudança da Resolução 029/2009 da Ocupação Docente; 
 

- Pela 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; 
 

- Pela 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; 
 

- Mantemo-nos acompanhando o estado de mobilização dos servidores da 

 UDESC pela atualização do plano de cargos e salários, a APRUDESC vem 

 a público se manifestar; 
 

Pelo que, cientes da importância do que aqui se relata, ficamos no 

aguardo, com a celeridade que o assunto exige, do atendimento, no suprimento 

das informações e esclarecimento aqui solicitados - para que possamos avaliar a 

medidas necessárias, diante do aqui exposto, para que se dê continuidade às 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, sem que haja precarização nas 

condições de trabalho do professores.  
    

 Atenciosamente, 

      Florianópolis, 14 de março de 2016. 

Diretoria da APRUDESC 


