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Ata da Segunda Assembleia Geral, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade 

Federal de Itajubá (Sintunifei), realizada aos vinte e dois dias do mês março de dois mil e dezoito, 

no Auditório Professor Luiz Goulart de Azevedo (Auditório/BIM), campus Itajubá e, na sala de 

vídeo conferência nº 1-405, campus Itabira, com início às 14h00min (quinze horas) com os 

seguintes informes: 1 - Processo Insalubridade; 2 - prestação de contas gestão 2016/2017. E as 

seguintes Pautas: 1 - apresentação do resultado do questionário: “O Sintunifei que ouvir você”; 2 - 

proposta para revisão do estatuto. A Mesa Diretora dessa Assembleia-Geral foi composta por: 

Emerson Luciano dos Santos, Presidente; Edna Carvalho de Azevedo, Vice-Presidente; Andreia 

Teixeira, Secretária; Tamirys Meirielle Marques, Suplente Secretária e Paulo Sérgio Marques, 

Suplente Tesoureiro. Os demais presentes nesta Assembleia-Geral são os que assinaram o livro de 

presença. Dando início a essa assembleia, o presidente cumprimentou todos os presentes, e ato 

contínuo passou a dar ciência aos presentes sobre o processo nº 00033790-23.2012.4.01.3810, em 

que, por meio de sentença exarada pelo Juiz Federal Gustavo Moreira Mazzilli, a Universidade 

Federal de Itajubá foi condenada a pagar aos substitutos o adicional de insalubridade que recebiam, 

quando da exclusão, se ainda desempenharem funções nas mesmas condições que desempenhavam 

na época do ajuizamento da demanda. Nesse ínterim ressaltou, o presidente, que com relação a 

sentença supramencionada, ainda cabe recurso por parte da Unifei. Após esse informe, o presidente 

esclareceu algumas dúvidas sobre o tema. Na sequência, o presidente informou que a prestação de 

contas referente a gestão 2016/2017 será feita em assembleia a ser agendada para o mês de 

abril/2018. Depois de apresentados os informes, a palavra foi dada a Vice-Presidente Edna Carvalho 

de Azevedo, que iniciou sua fala destacando a importância do questionário “O Sintunifei quer ouvir 

você”, afirmando que os resultados da pesquisa irão pautar, em grande medida, as ações a serem 

desenvolvidas pelo Sintunifei, dito isso, passou a apresentar os resultados do questionário.  Após 

sua apresentação, a servidora Cleide Beatriz Gomes dos Reis, lembrou que a Unifei realiza uma 

pesquisa sobre o tema: assédio sexual, ressaltou ainda, que é importante o Sintunifei acompanhar a 

pesquisa realizada pela Unifei, para conhecimento e mesmo para fins de comparação com os 

resultados da pesquisa efetivada pelo sindicato. Na sequência, a Vice-Presidente recebeu alguns 
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questionamentos sobre os resultados apresentados (os quais foram respondidos) e contribuições 

sobre o tema. Finalizando a Assembleia Geral, o presidente lembrou que será necessário realizar a 

revisão anual do Estatuto do Sintunifei, que está prevista no próprio estatuto. Ressaltou, o 

presidente, que uma forma possível de realizar a revisão é através de uma comissão designada para 

este fim. Porém deixou o tema aberto para discussão. Depois de efetivadas as pautas e realizados os 

informes previstos no edital de convocação, e findado os assuntos, o Presidente deu por encerrada a 

assembleia. Esta ata, após lida e aprovada, segue assinada pelos membros da Diretoria Executiva.   
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