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COMANDO LOCAL DE GREVE DOS DOCENTES DA UNIFAP 

POSICIONAMENTO DOS DOCENTES DA UNIFAP QUANTO A PROPOSTA DO GOVERNO 

APRESENTADA NO DIA 24/07/2012 AO CNG-ANDES-SN 

Macapá, 27 de julho de 2012 

Reunidos em Assembleia Geral, no dia vinte e sete de julho do presente, na sala 01 do 

bloco B, na Universidade Federal do Amapá, os docentes da UNIFAP avaliaram e deliberaram 

sobre a proposta apresentada pelo governo no último dia 24 de julho de 2012 ao Comando 

Nacional de Greve. A Assembleia iniciou-se com os informes locais e nacionais e logo depois 

foi passado diretamente ao ponto principal da pauta do dia. Nas falas dos professores houve 

alguns questionamentos quanto à proposta do governo e diante dos devidos esclarecimentos 

houve posicionamento de fortalecer a greve e não aceitar a proposta. Posta em votação se os 

presentes iriam se posicionar favoráveis a proposta e pôr fim à greve, por unanimidade a 

proposta do governo não foi aceita e a greve deve continuar na UNIFAP.  

Após a votação, houve várias propostas de encaminhamentos de intensificação da greve. 

Primeiramente houve a ideia de um ato no dia primeiro de agosto, data em que será realizada 

nova reunião com o governo. Para esta proposta ficou acertado um movimento no portão 

principal da UNIFAP, a partir das 19:00 horas. A metodologia do ato será deliberado pelo 

Comando Local. Outra proposta foi a de realizar uma nota televisiva na imprensa local em 

horário nobre, com o fim de esclarecer a população porque os docentes ainda estão em greve. 

Contudo esta proposta não foi aceita, haja vista ser bastante oneroso para o SINDUFAP.  

Outra proposta foi de confeccionar um outdoor, com o intuito de dar visibilidade à 

greve. Esta proposta foi aceita, e formou-se uma comissão para executá-la. Também foi 

proposta e aceita por unanimidade que toda negociação feita pelo ANDES-SN só seja 

aceita para recebimentos de percentuais de aumento até março de 2014, e que seja 

distribuído em no máximo duas parcelas. Por último surgiu a ideia de enviar ao Comando 

Nacional do Andes-SN a proposta de produzir um vídeo, com esclarecimentos e intervenções 

sobre a greve para ser distribuídas para as seções sindicais e massificar também nas redes 

sociais, assim como no site do Andes-SN. Às 18h:08min. terminou-se a Assembleia Geral dos 

professores. 

  

 

 

 

 


