
Tabela de Mobilização e Resistência à Compensação dos dias em Greve – Situação em 13ago2015 

 Campus Assembleia 

após fim da 

greve 

Assinatura do TC Desdobramentos Participação na 

AG em Valença 

1 Barreiras Hoje (13), às 14h Decidirão após a 

assembleia de hoje, mas 

alguns servidores já 

assinaram. 

 _______ Não deve ter 

participantes 

2 Eunápolis Terá uma reunião 

ampliada hoje 

(13), às 14h 

Decidirão após a 

reunião de hoje. 

Também será discutido 

o calendário docente 

_______ Alguns 

participantes 

3 Ilhéus Amanhã (14), às 

14h 

Decidirão após a 

assembleia de amanhã 

_______ Sem precisão 

4 Porto Seguro Ocorreu depois 

do fim da greve 

Uma parte dos 

professores não vai 

assinar, assim como 

alguns técnicos (apenas 

4 TAEs). A maioria não 

vai assinar. A categoria 

está desmobilizada 

100% dos servidores 

trabalhando e batendo 

o ponto eletrônico 

Sem precisão 

5 Salvador Ocorreu dia 

12/08 

Não vão assinar Indicativo de Greve 

Parcial e tirarão uma 

Moção de Repúdio ao 

Ofício Nº 14 da DGP. 

Participação na 

Comissão da Resolução 

Nº 1060. Mas vão tomar 

posição única na AG de 

Valença e enviar 

documento pelo 

SINASEFE-IFBA. Deve 

ser mostrado unidade, o 

que acham ser muito 

importante neste 

momento. 

Alguns irão 

6 Camaçari Reunião com o 

diretor, quando 

foi proposta a 

compensação por 

Só decidirão depois das 

negociações com o 

diretor e do Sindicato 

_______ Sem precisão 



tarefas e não por 

dias perdidos. 

com a Reitoria 

7 Valença Reunião com a 

DG para fazer a 

compensação aos 

sábados, mas isso 

também será 

analisado depois 

da AG de amanhã 

Não assinarão A DG pediu resposta à 

Reitoria sobre a 

compensação aos 

sábados 

Vários 

participantes 

8 Jequié _______ A maior parte vai 

preencher as horas no 

TC, mas não irão 

assinar, pois aguardará 

o posicionamento do 

Sindicato. 

O clima está péssimo e, 

em uma reunião com o 

diretor, dois servidores 

foram ofendidos. Estes 

devem entrar com uma 

ação judicial 

Não deve ter 

participantes 

9 Jacobina Aprovaram o 

novo calendário 

acadêmico na 

assembleia 

Não assinarão _______ Não deve ter 

participantes 

10 Santo Amaro Teve assembleia Não assinarão Vão elaborar uma carta 

política para questionar 

as ações do reitor. Um 

outro grupo fará um 

documento com 

perguntas sobre a 

implantação do ponto 

eletrônico e isso terá a 

intermediação do 

diretor do campus 

Não deve ter 

participantes 

11 Euclides da 

Cunha 

_______ Não assinarão Terá reunião hoje (13) à 

tarde com o diretor 

Alguns 

participantes 

12 Irecê Reunião dos 

técnicos com a 

DG 

Alguns técnicos 

assinarão 

O diretor convocou a 

reunião com os 

grevistas por e-mail e 

com menos de 24h de 

antecedência 

Sem precisão 

13 Reitoria  Não assinarão O clima está muito 

pesado e a pressão é 

grande sobre os 

Alguns irão 



 

servidores 

14 Seabra  Não assinarão nem 

preencherão da Planilha 

Construção de 

documento conjunto 

(DG e servidores) sobre 

compensação mediante 

negociação com 

Sindicato e proposta de 

atualização de 

atividades e calendário 

acadêmico. 

 

15 Vitória da 

Conquista 

Reunião conjunta 

de TAEs e 

docentes 

Não farão a planilha de 

compensação. 

  

16 Paulo Afonso   Não assinarão  Irão construir um 

documento 

 

17 Simões Filho Assembleia 

realizada no dia ? 

Não assinarão Fizeram um documento 

para ser enviado à 

Reitoria 

 

18 Feira de Santana  Não assinarão Estão fazendo um 

documento informando 

a Reitoria que estão 

aguardando a 

negociação entre as 

partes sobre a forma de 

compensação, 

conforme determina a 

legislação. 

 

19 Brumado     

20 Juazeiro NAÕ FIZERAM GREVE 


