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ATA DA QUARTA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
DE DOIS MIL E DEZESSETE 

Aos dez dias do mês de abril de dois mil e dezessete foi realizada a quarta Assembleia Geral 
Extraordinária de dois mil e dezessete 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 Seção Sindical, Rosa Cavalcante da Costa, conforme Edital de 
Convocação publicado no dia três de abril de dois mil e dezessete, nos termos dos Art. 22, Art. 
23, Art.24 e Art. 25, 1 0, I de seu Regimento Interno, convocando todos os servidores Técnicos 
de Nível Superior da UFRN, em primeira convocação para as 9h, em segunda convocação às 
9h30, 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) 
Homologação da indicação dos novos diretores, 3) Ponto eletrônico, 4) Paralisação do dia 28 
de abril de 2017-sexta feira e 5) Assuntos diversos. Feita a abertura dos trabalhos às nove horas 
e trinta minutos, com o número de associados presentes, a presidente solicitou ao secretário 
geral a leitura do Edital de Convocação, após a leitura, a pauta foi aprovada por unanimidade. 
1) Informes Gerais: A Presidente comunicou que no dia onze de abril estará em Brasília, com 
a Assessora Jurídica Andreia Munemassa e a Presidente do Sindicato Nacional 
Maria do Rosário Oliveira, para participação em reunião da Frente de Auditória da Dívida 
Pública e cumprir agenda de reunião no Ministério de Educação e Cultura-MEC com pauta de 
assuntos relativos ao plano de carreira, entre outros pontos. Em seguida irá ao Rio de Janeiro, 
onde se reunirá com os profissionais de Nível Superior da Universidade Federal Fluminense 
UFF e Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. A presidente lembrou também que na 
data de hoje a ATENS/UFRN Seção Sindical está completando seu quarto aniversário de 
transformação de associação em seção sindical e está cada dia mais visível o seu crescimento e 
da necessidade de ampliar a base de associados. Edilson Tavares alertou para a necessidade de 
se investir em novas adesões, principalmente, daqueles que entraram a partir de 2003 e sugeriu 
que se aproveitasse a ida ao MEC para pleitear a quebra da matriz de carreira. 2) Homologação 
da indicação de novos diretores: Foi apresentada a proposta da Diretoria para indicação do 
filiado EDILSON COSME TAVARES para ocupar a DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
FINANCEIRA, substituindo a associada Leonete Cristina, que solicitou seu afastamento. Posta 
em votação, a indicação da diretoria foi homologada por unanimidade. 3) Ponto eletrônico: O 
filiado José Aldemar Dantas apresentou algumas considerações ao funcionamento do ponto, 
tendo como base a Portaria que regula o frncionamento do mesmo, tais como: horário do 
almoço; limitar o acesso do chefe imediato ao espelho do ponto para evitar perseguições. A 
presidente solicitou aos que tivessem dúvidas e reclamações encaminhassem para a DiretoriaDe 
posse dessa lista, será solicitada audiência diretamente com a PROGESP, responsável pela 
implementação do sistema de controle de ponto, para tratar do assunto juntamente com as 
questões pendentes desde a Audiência Pública, realizada pela administração central. 4) 
Paralisação do dia 28/04/2017: A proposta segue o indicativo do ATENS Sindicato Nacional e 
consiste em um movimento unificado de todas as Centrais Sindicais de trabalhadores, em 
defesa da Previdência Social, contra a Reforma Trabalhista e a Lei da Terceirização, 
recentemente promulgada pelo governo federal. Posta em votação, a paralisação foi acatada por 
todos. Em respeito à legislação vigente, será enviado à administração da UFRN um oficio 
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comunicando a decisão da assembleia. Para justificar a ausência do 
trabalho, no dia da paralisação, deve-se proceder da seguinte maneira: 
justificativa de participação em atividade sindical e anexar o e-mail que 
será enviado pela ATENS[UFRN S.Sind. que apresenta a decisão desta 
assembleia e a programação definida para o dia da paralisação. Colocada 
em votação a proposta de paralização foi aprovada pela unanimidade 
dos presentes. 5) Assuntos diversos: Edilson Cosme Tavares incentivou 
a criação de uma "Ouvidoria do Ponto eletrônico", para atender os 
associados em suas queixas relativas ao assunto. A Vice-Presidente, 
Ângela Lobo, fez uma explanação de como vem se desenvolvendo as 
atividades da Frente Potiguar em Defesa da Previdência. Comunicou 
que a ATENS UFRN S. Sind. recebeu um convite da ADURN para 
participar do programa Trilhas da Democracia, e que o mesmo foi aceito 
em decisão da diretoria. Após estes informes, a assembleia foi convidada 
a ficar de pé e respeitar um minuto de silêncio em homenagem ao 
servidor José Wilson de Souza, motorista da universidade, assassinado 
na madrugada de domingo dia 09/04/2017- E, não havendo outros 
assuntos a serem tratados, às doze horas, a Presidente da ATENS-UFRN 
Seção Sindical agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 
quarta Assembleia Geral Extraordinária de dois mil e dezessete. E para 
constar, eu, Terange Utagori de Oliveira, secretário da ATENS-UFRN 
Seção Sindical, lavrei a presente ata que será assinada por mim, e pela 
Presidente da ATENS-UFRN Seção Sindical. 

Presidente da ATENS-UFRN•  
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