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Ata da Assembleia Virtual Professores do Unicuritiba de 29.06.2020. 

  

Realizou-se, em 29/06/2020 as 17h00, por meio da plataforma ZOOM, Assembleia Geral Virtual 

com professores do Unicuritiba na qual participam 76 pessoas, sendo do Sinpes o presidente 

Valdyr Perrini, a vice-presidente Ilda Witiuk, o secretário geral Claudio Henrique de Castro, o 

tesoureiro Bernardo Kestring, o diretor de negociações coletivas Edson Francisco Stein, o quinto 

suplente de diretoria Carlos Magno, a sexta suplente de diretoria Paula Cozero e o jornalista José 

Pires, além de professores e 14 representantes dos alunos da Unicuritiba; informe pelo presidente 

Waldir Perrini, manter a assembleia aberta por tempo indeterminado, fato novo com a reunião com 

o MPT, narrando a importância dos alunos, Prof. Carlos Magno narrou as tratativas com o grupo 

econômico e duas proposta de cancelamento do edital e discussão sobre o novo programa; falou 

sobre os coletivos dos alunos; palavra aos alunos na assembleia, prestando a solidariedade aos 

professores; falaram Bruna Stocco, Ana França, Bruna Domingues e Maria Letícia; Prof. Gustavo 

colocou suas inquietações em razão de doença psicossomática, falou da tentativa de não resposta 

da instituição; manifestação do Waldir Perrini, Prof. Carlos: cancelamento do edital, adiamento do 

programa das UC para 2021, cobrar a falta de amparo do A/C pelo período de home office, vários 

custos estão sendo absorvidos pelos Professores; proposta para a reunião na quarta-feira as 

17h00, Profa. Miriam Cipriani, suspensão da implantação das UCs; enquanto não retornarmos o 

ensino presencial, pois exige dois docentes e todos estão isolados pela pandemia; por 

unanimidade; Perrini colocou as propostas, amanhã (30/06) para ser objetivo, suspender por este 

semestre a regulamentação da alteração da remuneração dos professores, e o edital seria objeto 

de uma negociação coletiva com os Professores; pontualmente a suspensão dessas duas coisas, e 

possam formular uma proposta; aceito isto teríamos o semestre para construção de um acordo 

coletivo; retomar a assembleia na quarta-feira; a eventual deflagração de uma greve votação no e-

mail comunicacao@sinpes.org.br acatada por unanimidade, o encaminhamento e retornaremos a 

assembleia na quarta as 17h00. Encerrada a assembleia, firmo a presente. Às 18h00.Nada mais 

havendo a registrar, vai a presente ata assinada pelo seu redator, Professor Cláudio Henrique de 

Castro, Secretário Geral do Sinpes ___________________________________________________ 

e pelo Presidente do Sinpes, Valdyr Arnaldo Lessnau Perrini.  
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