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Em 25 de agosto de 2016, foi realizada uma Assembleia de Campus em São José dos Campos com a 
presença de 45 servidores e 8 alunos do campus, para discutirem as principais ações da paralisação 
prevista para os dias 12, 13 e 14 de setembro de 2016, discutir a PEC 241/2016 e eleger seus 
coordenadores de base. A assembleia deu-se assim. Pauta 1: formação da caravana à Brasília nos dias 
13 e 14 de setembro. Pauta 2: Apresentação da PEC 241/2016, Foi apresentado um slide elaborado pelo 
Fórum Catarinense em Defesa do Serviço Público, elaborado por Luciano Veras em 29/06/16 e passou-se 
um vídeo explicativo das principais alterações da PEC 241 e quais seus impactos, elaborado pela IDISA – 
Defesa Sanitária. Após apresentação abriu a discussão. Lívia sugeriu uma organização imediata, diante 
os projetos apresentados. Janaína pensa nas mobilizações externas, com a comunidade. Aline propôs 
convidar outras instituições locais para juntarmos força. Jéssica pede que reforcem a conscientização com 
os alunos. Videira que é coordenador de curso perguntou sobre o impedimento de sua função. Pauta 3: 
Informes do Jurídico,  devido o questionamento do professor invertemos a pauta pra que a Dra. Michelle 
do Sinasefe-SP esclarece algumas dúvidas, ela se apresentou e respondeu que o direito de cátedra e de 
greve é para todos os servidores, independente de sua condição e função atual. Aproveitando, Michelle 
explicou sobre a aplicação do ponto paralelo, que se baseia num relatório das atividades realizadas nos 
dias de paralização, que os prejuízos das atividades devem ser avaliados junto à direção para uma 
possível compensação; o ponto paralelo não desobriga a compensação. Pauta 4: Eleição de 
Coordenação de Base: Luciano conduziu a eleição de base onde as servidoras Patrícia Rodrigues 
Sanches (Pedagoga) e Janaína de Alencar Mota (Docente) foram eleitas por unanimidade. Pauta 5: 
Questionário para Candidato a Reitor: Foi lido e apresentado o questionário elaborado na AGE Geral 
realizada em 18/08/2016 em SP, contento as 12 perguntas que serão feitas as candidatos a Reitor nos 
debates. Voltaram-se as discussões a respeito das ações a serem feitas nos dias propostos de 
paralização. Janaína propôs levar as propostas para os alunos. Flávia sugeriu ações em praças públicas. 
Marina sugeriu inserção em redes sociais. Lenice sugeriu um documento próprio do IFSP-SJC. Janaína 
sugeriu um documento inspirado no documento feito pelo campus Matão. Luís sugeriu definir ações nas 
reuniões de áreas (docentes) e levar a comunidade. Luciano lembrou que não é uma luta institucional e 
sim sindical, que o nome do sindicato deve estar presente nas ações. Deliberações: Divulgação interna 
por curso; Divulgação com professores na reunião de área, Luís Videira, Viviane e Priscila. Divulgação 
com servidores: Patrícia, Elmisson e Lenice. Confecção de faixa e visita em escolas com os alunos, 
tornando-os multiplicadores. Reunião para definir ações na terça-feira dia 30/08/2016 às 15h no auditório 
do campus. Stand em praça pública. Após agradecimentos, depois de 2h30min deu-se encerrada a 
reunião da qual, para constar, Lenice Massarin Figueiredo, Coordenadora de Comunicação, lavrou a ata. 
A ata na íntegra se encontra na sede do SINASEFE-SP, ou pelo e-mail: sinasefe.sp@uol.com.br, a 
disposição. 
 
 

 
 

São José dos Campos, 25 de agosto de 2016. 
A COORDENAÇÃO FUNCIONAL 


