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ATA DA SEGUNDA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2017 

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete foi realizada a segunda 
Assembleia Geral Extraordinária de 2017 da Associação dos Técnicos de Nível Superior da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Seção Sindical do Sindicato Nacional dos 
Técnicos de Nível Superior das Instituições Federais de Ensino Superior, convocada pela 
presidente da ATENS/UFRN S. Sindical, Rosa Cavalcante da Costa, conforme Edital de 
Convocação publicado no dia treze de fevereiro de dois mil e dezessete, nos termos dos Art. 22, 
Art. 23, Art.24 e Art. 25, 1 0, inciso I de seu Regimento Interno, convocando todos os técnicos de 
nível superior da UFRN, em primeira convocação para as 9h00, em segunda convocação para às 
09h30, no auditório da Superintendência de Infraestrutura, no Campus Central da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, com a seguinte Pauta: 1) Informes Gerais. 2) Controle 
eletrônico de ponto. 3) Assuntos diversos. As nove horas o secretário geral em primeira 
convocação, constatou a falta de quórum prevista nos estatutos. Em segunda convocação 
constatou-se o número legal para o inicio da Assembleia Geral Extraordinária. A presidente 
iniciou a seção solicitando ao secretário geral a leitura do Edital de Convocação. Após a leitura 
do mesmo foi colocada em votação a pauta dos trabalhos. A pauta foi aprovada com uma 
abstenção. Em seguida a presidente passou a desenvolver a pauta; 1)) Informes gerais: A 
presidente, Rosa Cavalcante, informou, que a realização desta segunda assembleia geral 
extraordinária foi motivada por solicitação registrada na primeira assembleia extraordinária 
realizada no dia treze de fevereiro de 2017 com a finalidade de aprofundar a discussão sobre a 
instalação do ponto eletrônico. Haverá no dia 23/02/2017, uma audiência pública, convocada pela 
Reitora da UFRN, que será realizada no auditório da Escola de Música. Será uma oportunidade 
para apresentar à Reitora as reinvindicações provenientes desta assembleia. Em seguida, a 
presidente fez uma breve explanação sobre a atual posição da ATENS/SN, perante os técnicos de 
nível superior, tendo em vista a obtenção do seu registro sindical. A ATENS está presente em 42 
unidades de IFES e que a UFERSA está em vias de se transformar em uma seção sindical. Que 
até então a ATENS não podia participar de nenhum acordo com o governo ou outras entidades, 
tendo em vista não possuir o registro sindical. Marjorie fez um breve relato de sua atuação no 
CONSEPE e a necessidade da participação dos TNS às vagas de representante, para que os 
técnicos tenham voz no conselho. A vice-presidente Anela Lobo, alertou para a necessidade de se 
posicionar contra a PES 287 que altera a previdência. A ATENS está participando, de varias 
frentes em defesa da previdência, tais como: frente potiguar, fórum dos servidores federais. 
ATENS está programando um seminário no dia 14/03/2017 com esta finalidade. 2) Controle 
eletrônico de ponto: A presidente, Rosa Cavalcante, confirmou que o servidor não é contra 
instalação do ponto. e sim, a sua forma de implantação. Foi implantado em janeiro, período de 
férias. Em fevereiro, com o retorno das atividades, os servidores sem treinamento, enfrentaram 
grandes dificuldades com o proceder para operar o sistema. Alerta também, para não justificar a 
falta de governança com a implantação do ponto. A vice-presidente, Angela Lobo, confirmou que 
em conversa com a Reitora na audiência do dia treze, afirmou .que não ficou claro se os servidores 
seriam penalizados por não preencherem corretamente o ponto. Ouviu da Reitora que o período é 
de sessenta dias para começar a validar o sistema. Pediram a palavra os seguintes servidores: José 
Aldemar, Majorie, Fátima, Daise, Miranice, Carlenise, Coeli, Graça, Breno, Waldécio, Josinete e 
Aguiar. Todos deram suas opiniões sobre o assunto 
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 e fizeram algumas reinvindicações que serão levadas à Reitora quando da audiência 

pública. 3) Assuntos diversos: A presidente passou a palavra ao advogado Matheus para atualizar 

os servidores a respeito das ações coletivas que estão em tramite na justiça. Em seguida, enumerou 

os assuntos que serão levados a audiência pública através de um documento que será encaminhado 

à Reitora e cujo conteúdo será o seguinte: a) Discutir a especificidade da atuação dos TNS. b) 

Considerar que a gestão de pessoas e trabalho precede o ponto. c) Capacitar os servidores e chefias 

com a finalidade trabalhar com a nova ferramenta.E não havendo outros assuntos a serem tratados, 

às doze horas, a presidente da ATENSUFRN/UFRN_ agradeceu a presença de todos e deu a 

primeira Assembleia Geral Extraordinária de 2017 por encerrada. E para constar, eu, Terange 

Utagori de Oliviera, secretário da ATENS/UFRN, lavrei a presente ata que será assinada por mim, 

e pela Presidente da ATENS/UFRN. 

Presidente da ATENS-UFRN•  

                                                          Rosa Cavalcant da Costa 

 

Secretário da ATENS-UFRN:   

       Teranege Utagori de Oliveira  

 

 

 


