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II – APRESENTAÇÃO  

 

 

Edital de Convocação 

 

Pelo presente edital e na 

forma do artigo 22, inciso 

X do Estatuto Social, 

ficam convocados todos 

os membros da categoria 

profissional representada 

por essa entidade, a 

participarem de 

Assembleia Geral 

Ordinária no dia 

20/10/2022 às 18h00 em 

1ª ou 18h15 em 2ª e 

última convocação, 

através do aplicativo 

Google Meet no link 

meet.google.com/khd-

gggz-emd, em 

consonância com a Lei 

14.010 de 2020 para 

discutir e deliberar sobre 

a seguinte pauta:  

a) Relatório da Diretoria 

sobre as atividades de 

2021;  

b) Análise, discussão e 

votação da prestação de 

contas de 2021, com 

parecer do Conselho 

Fiscal;  

c) Análise, discussão e votação da previsão orçamentária para 2023, com 

parecer do Conselho Fiscal.  

São José, 27 de setembro de 2022.  
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III – EDITAIS DE CONVOCAÇÕES  

 

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS 

 

Publicações Legais: 

 

Sindicato Intermunicipal dos Professores no Estado de Santa Catarina - SINPROESC 

 

 

EDITAL DE 

CONVOCAÇÃO  

CCT 2021/2022 

 

Pelo presente 

edital ficam 

convocados, na 

forma do artigo 

16, V do estatuto 

social todos os 

integrantes da 

categoria 

diferenciada dos 

professores 

representada por 

esse sindicato 

associados ou não 

associados, que 

prestam serviços 

em escolas, 

colégios, 

mantenedoras de 

instituições de 

ensino, cursos 

livres, instituições 

de ensino superior 

e demais 

estabelecimentos 

de ensino sediados na base territorial, a participarem de Assembleia Geral Ordinária, 
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no dia 07/12 às 17h15 (dezessete horas e quinze minutos) em primeira e às 17h30 

(dezessete horas e trinta minutos) em segunda e última convocação, através de vídeo 

conferência em transmissão simultânea pelo aplicativo google meet no link - 

https://meet.google.com/kec-qugu-isu, com o objetivo de discutirem e deliberarem 

sobre a ORDEM DO DIA:  

 

1. Proposta de revisão da Convenção Coletiva de Trabalho para todos da 

categoria referente a data base de 01 de março;  

 

2. Autorização à Diretoria para proceder as negociações com os representantes 

legais dos empregadores ou com seus órgãos patronais;  

 

3. Autorização à Diretoria para firmar Convenção Coletiva de Trabalho, bem 

como, instaurar processo de Dissídio Coletivo;  

 

4. Deliberação sobre a forma e modelo de custeio do sindicato e fixação do 

valor do desconto com base no artigo 8º, inciso IV da Constituição Federal;  

 

5. Autorização à diretoria do sindicato à proceder a unificação da pauta de 

reivindicações em AGO com a FETEESC, inclusive no que se refere a 

contribuição de custeio;  

 

6. Deliberação sobre a continuidade da assembleia, enquanto perdurar as 

negociações com o patronato.  

 

 

São José, 24 de novembro de 2020. 
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REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 
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Sindicato Intermunicipal dos Professores no Estado de Santa Catarina 

 

Edital de Convocação 

 

Pelo presente edital 

e na forma do artigo 

22, inciso X do 

Estatuto Social, 

ficam convocados 

todos os professores 

associados ou não 

pertencentes a 

categoria 

profissional 

representada por 

essa entidade, a 

participarem de 

Assembleia Geral 

Ordinária no dia 

22/11/2021 às 09h45 

em 1ª ou 10h00 em 

2ª e última 

convocação, através 

do aplicativo Google 

Meet no link 

meet.google.com/aze

-mzfs-yud, em 

consonância com a 

Lei 14.010 de 2020 

para discutir e 

deliberar sobre a 

seguinte pauta:  

 

 

a) Relatório 

da Diretoria 

sobre as 

atividades de 2020;  

 

b) Análise, discussão e votação da prestação de contas de 2020, com parecer do 

Conselho Fiscal;  

 

c) Análise, discussão e votação da previsão orçamentária para 2022, com 

parecer do Conselho Fiscal.  
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REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 
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São José, 20 de outubro de 2021. 
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REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 
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SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS PROFESSORES NO ESTADO DE SANTA CATARINA - 

SINPROESC 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

Pelo presente 

edital ficam 

convocados, na 

forma do artigo 

16, V do 

estatuto social, 

todos os 

professores 

representados 

por este 

sindicato, 

associados ou 

não associados, 

que prestam 

serviços nas 

unidades 

educacionais 

do SENAC 

(Serviço 

Nacional de 

Aprendizagem 

Comercial), 

(Professores e 

Auxiliares de 

educação 

escolar) e 

demais 

estabeleciment

os sediados na 

base territorial 

a participarem 

de Assembleia 

Geral 

Ordinária, em 

data de 15/06/2021, às 18h30 em 1ª ou às 18h45 em 2ª e última convocação, através de 

vídeo conferência em transmissão simultânea pelo aplicativo google meet no link - 

meet.google.com/fya-aupx-ivb, a fim de discutir e deliberar sobre as reinvindicações 

da categoria referentes à data base de 1º de julho de 2021, de conformidade com o 
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REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 

 

 

(48) 99185-5871 

disposto na clausula primeira do acordo coletivo de trabalho em vigor com a seguinte 

ORDEM DO DIA:  

 

1ª) Proposta de revisão de Acordos Coletivos de Trabalho para todos os 

professores referente a data base de 01 de julho;  

 

2ª) Autorização à Diretoria para proceder as negociações com os representantes 

legais dos empregadores ou com seus órgãos patronais;  

 

3º) Autorização à Diretoria para firmar Acordo Coletivo de Trabalho, bem como 

a instaurar processo de Dissídio Coletivo;  

 

4º) Deliberação sobre a forma e modelo de custeio do sindicato e fixação do 

valor do desconto com base no artigo 8º, inciso IV da Constituição Federal;  

 

5º) Autorização à diretoria do sindicato a avaliar a possibilidade de unificação 

da pauta de reivindicações em assembleia da federação;  

 

6º) Deliberação sobre a continuidade da assembleia, enquanto perdurar as 

negociações com o patronato.   

 

 

 

 

 

São José, 01 de junho de 2021. 
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REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 

 

 

(48) 99185-5871 

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS PROFESSORES NO ESTADO DE SANTA CATARINA – 

SINPROESC 

 

 

 

EDITAL DE 

CONVOCAÇÃO 

 

 

Pelo presente 

edital ficam 

convocados, na 

forma do artigo 

16, V do estatuto 

social,  todos os 

professores 

representados por 

este sindicato, 

associados ou não 

associados, que 

prestam serviços 

nas unidades 

educacionais do 

SESC (Serviço 

Social do 

Comércio), 

(Professores e 

Auxiliares de 

educação escolar) 

e demais 

estabelecimentos 

sediados na base 

territorial a 

participarem de 

Assembleia Geral 

Ordinária em data 

de 14/06/2021, às 

17h45 em 1ª ou às 18h00 em 2ª e última convocação, através de vídeo conferência em 

transmissão simultânea pelo aplicativo google meet no link - meet.google.com/yoy-

zeri-hrs, a fim de discutir e deliberar sobre as reinvindicações da categoria referentes à 

data base de 1º de julho de 2021, de conformidade com o disposto na clausula primeira 

do acordo coletivo de trabalho em vigor com a seguinte ORDEM DO DIA:  
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REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 

 

 

(48) 99185-5871 

1ª) Proposta de revisão de Acordos Coletivos de Trabalho para todos os 

professores referente a data base de 01 de julho;  

 

2ª) Autorização à Diretoria para proceder as negociações com os representantes 

legais dos empregadores ou com seus órgãos patronais;  

 

3º) Autorização à Diretoria para firmar Acordo Coletivo de Trabalho, bem como 

a instaurar processo de Dissídio Coletivo;  

 

4º) Deliberação sobre a forma e modelo de custeio do sindicato e fixação do 

valor do desconto com base no artigo 8º, inciso IV da Constituição Federal;  

 

5º) Autorização à diretoria do sindicato a avaliar a possibilidade de unificação 

da pauta de reivindicações em assembleia da federação;  

 

6º) Deliberação sobre a continuidade da assembleia, enquanto perdurar as 

negociações com o patronato.   

 

 

 

 

São José, 01 de junho de 2021. 
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REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 

 

 

(48) 99185-5871 

Sindicato Intermunicipal dos Professores no Estado de Santa Catarina – SINPROESC 

  

Edital de Convocação – 2021/2022 

  

Pelo presente edital ficam convocados, na forma do artigo 16, V do estatuto social 

todos os 

professores 

representados por 

este sindicato, 

associados ou não 

associados, que 

prestam serviços 

nas unidades 

educacionais do 

SESI sediados na 

base territorial, a 

participarem de 

Assembleia Geral 

Ordinária no dia 

06 de maio de 

2021, às 17h30 

em 1ª ou às 17h45 

em 2ª e última 

convocação, 

através do 

aplicativo Google 

Meet no link 

meet.google.com

/udf-nyky-nxk, a 

fim de discutir e 

deliberar sobre a 

seguinte ORDEM 

DO DIA:  

 

1ª) Proposta de 

revisão de 

Acordos Coletivos 

de Trabalho 

2021/2022, 

referente a data base de 01 de maio;  

 

2ª) Autorização à Diretoria para proceder as negociações com os representantes legais 

dos empregadores ou com seus órgãos patronais;  
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REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 

 

 

(48) 99185-5871 

3º) Autorização à Diretoria para firmar Acordo Coletivo de Trabalho, bem como a 

instaurar processo de Dissídio Coletivo;  

 

4º) Deliberação sobre a forma e modelo de custeio do sindicato e fixação do valor do 

desconto com base no artigo 8º, inciso IV da Constituição Federal;  

 

5º) Autorização à diretoria do sindicato a avaliar a possibilidade de unificação da pauta 

de reivindicações em assembleia da federação;  

 

6º) Deliberação sobre a continuidade da assembleia, enquanto perdurar as negociações 

com o patronato.  

 

 

 

 

São José, 30 de abril de 2021. 
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REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 

 

 

(48) 99185-5871 

  

Edital de Convocação – 2021/2022 

 

 

Professores de Academias 

 

 

  

Pelo presente edital ficam convocados, na forma do artigo 16, V do estatuto social 

todos os integrantes da categoria diferenciada dos professores representada por este 

sindicato, associados ou não associados, que prestam serviços em academias de 

ginásticas, educadoras esportivas e demais estabelecimentos sediados na base territorial 

a participarem de 

Assembleia Geral 

Ordinária no dia 

07 de maio de 

2021, às 17h30 

em 1ª convocação 

ou às 17h45 em 2ª 

e última 

convocação, 

através do 

aplicativo Google 

Meet no link 

meet.google.com

/haz-sojr-abx, a 

fim de discutir e 

deliberar sobre a 

seguinte ORDEM 

DO DIA:  

 

1ª) Proposta de 

revisão da 

Convenção 

Coletiva de 

Trabalho/Acordos 

Coletivos de 

Trabalho 

2021/2022, para 

todos os 

professores 

referente a data 

base de 01 de 

maio;  
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REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 

 

 

(48) 99185-5871 

 

2ª) Autorização à Diretoria para proceder as negociações com os representantes 

legais dos empregadores ou com seus órgãos patronais;  

 

3º) Autorização à Diretoria para firmar Convenção Coletiva de Trabalho ou 

Acordos Coletivos de Trabalho, bem como a instaurar processo de Dissídio 

Coletivo;  

 

4º) Deliberação sobre a forma e modelo de custeio do sindicato e fixação do 

valor do desconto com base no artigo 8º, inciso IV da Constituição Federal;  

 

5º) Autorização à diretoria do sindicato a avaliar a possibilidade de unificação 

da pauta de reivindicações em assembleia da federação;  

 

6º) Deliberação sobre a continuidade da assembleia, enquanto perdurar as 

negociações com o patronato.  

 

 

 

 

São José, 26 de abril de 2021. 
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REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 

 

 

(48) 99185-5871 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

Pelo presente edital, ficam convocados todos os professores associados ou não que 

exercem o 

magistério no grupo 

econômico 

composto pela 

seguinte empresa: 

Fundação das 

Escolas Unidas 

Planalto Catarinense 

- UNIPLAC, CNPJ 

nº 84.953.579/0001-

05, à se reunirem 

em Assembleia 

Geral Extraordinária 

de forma online, nos 

termos da Lei Nº 

14.010, de 10 de 

junho de 2020 e das 

normas Estaduais 

decorrente da 

Emergência e Saúde 

Pública/SARS-

COV2 a ser 

realizada na 

plataforma google 

meet, através de 

vídeo conferência 

em transmissão 

simultânea pelo 

aplicativo no 

endereço eletrônico, 

- 

meet.google.com/r

zk-ytmy-gdm, 

conforme o disposto no art. 29, I, do Estatuto Social no dia 12/05/2021, às 17h30 em 

primeira ou às 17h45 em segunda e última convocação, para discutir e deliberar 

sobre a seguinte ordem do dia: 

 

a) Relatos da Negociação Coletiva. 
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REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 

 

 

(48) 99185-5871 

São José, 07 de maio de 2021 
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REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 

 

 

(48) 99185-5871 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

 

Pelo presente edital, 

ficam convocados 

todos os professores  

e técnicos 

administrativos, 
associados ou não 

que exercem suas 

atividades  no grupo 

econômico composto 

pela Fundação das 

Escolas Unidas 

Planalto Catarinense 

- UNIPLAC, CNPJ nº 

84.953.579/0001-05, 

à se reunirem em 

Assembleia Geral 

Extraordinária de 

forma online, nos 

termos da Lei Nº 

14.010, de 10 de 

junho de 2020 e das 

normas Estaduais 

decorrente da 

Emergência e Saúde 

Pública/SARS-COV2 

a ser realizada na 

plataforma google 

meet, através de 

vídeo conferência em 

transmissão 

simultânea pelo 

aplicativo no 

endereço eletrônico, 

https://meet.google.com/kmt-bdpq-riw , conforme disposto nos artigos dos estatutos 

das entidades sindicais, no dia 15/07/2021, às 18h00 em primeira ou às 18h15 em 

segunda e última convocação, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 

 

1. Discussão e votação de proposta apresentada pela UNIPLAC em relação ao 

reajuste salarial de 10,47%, previsto na CCT 2021/2022 

 

Em, 05 de julho de 2021 
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REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 
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REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 

 

 

(48) 99185-5871 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

Pelo 

presente 

edital, 

ficam 

convocados 

todos os 

professores 

associados 

ou não que 

exercem o 

magistério 

no grupo 

econômico 

composto 

pela 

seguinte 

empresa: 

Fundação 

das Escolas 

Unidas 

Planalto 

Catarinense 

- 

UNIPLAC, 

CNPJ nº 

84.953.579/

0001-05, à 

se reunirem 

em 

Assembleia 

Geral 

Extraordiná

ria de 

forma 

online, nos 

termos da 

Lei Nº 

14.010, de 10 de junho de 2020 e das normas Estaduais decorrente da Emergência e 

Saúde Pública/SARS-COV2 a ser realizada na plataforma google meet, através de 

vídeo conferência em transmissão simultânea pelo aplicativo no endereço eletrônico, - 
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REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 

 

 

(48) 99185-5871 

https://meet.google.com/dag-sfhs-boh, conforme o disposto no art. 29, I, do Estatuto 

Social no dia 20/04/2021, às 17h30 em primeira ou às 17h45 em segunda e última 

convocação, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 

 

a) Relatos da Negociação Coletiva. 

 

 

São José, 16 de abril de 2021 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ugtsc.org.br/
mailto:sinproesc@sinproesc.org.br
mailto:secretaria@sinproesc.org.br
mailto:assessoria@sinproesc.org.br
mailto:assessoria2@sinproesc.org.br
mailto:presidente@sinproesc.org.br
http://www.sinproesc.org.br/
mailto:lages@sinproesc.org.br
mailto:riodosul@sinproesc.org.br
mailto:joacaba@sinproesc.org.br
mailto:curitibanos@sinproesc.org.br
https://meet.google.com/dag-sfhs-boh


 
 

Filiado 

 

   
 

Sede Administrativa: 

Rua: Cardeal Câmara, 146 – 

Conjunto D - Barreiros –  

88110-070 - São José – SC 

Tel. (48) 3047-7400 

sinproesc@sinproesc.org.br 

 

 E-MAIL 

 
  

SSEECCRREETTAARRIIAA  

Fone: (48) 3047-7417 

 (48) 3047-7418 

secretaria@sinproesc.org.br 
 

  

AASSSSEESSSSOORRIIAA  

Fone:  (48) 3047-7412 

assessoria@sinproesc.org.br 

 (48) 3047-7415 

assessoria2@sinproesc.org.br  
  

  

PPRREESSIIDDÊÊNNCCIIAA  

Fone:  (48) 3047-7416 

presidente@sinproesc.org.br 

 

  

  SSIITTEE  

www.sinproesc.org.br 
 

 

 

 

 
 

  

DDEELLEEGGAACCIIAASS  
  

  

  

LLAAGGEESS  

TTEELL..  ((4499))  33222255--11445500  

lages@sinproesc.org.br  
  

  

    

  

RRIIOO  DDOO  SSUULL  

TTEELL..  ((4477))  33552211--66446600  

riodosul@sinproesc.org.br  
  

  

  

  

JJOOAAÇÇAABBAA  

TTEELL..  ((4499))  33552222--33997777  

joacaba@sinproesc.org.br  
  

  

  

  

CCUURRIITTIIBBAANNOOSS  

TTEELL..  (49) 3241-4629  

curitibanos@sinproesc.org.br  
  

  

  

 

 

 

 

 

SSIINNDDIICCAATTOO  IINNTTEERRMMUUNNIICCIIPPAALL  DDOOSS  PPRROOFFEESSSSOORREESS  NNOO  EESSTTAADDOO  DDEE  SSCC  

““EEMM  DDEEFFEESSAA  DDEE  NNOOSSSSOOSS  DDIIRREEIITTOOSS  ““  

“FFFUUUNNNDDDAAADDDOOO   EEEMMM   111999666888” 
  

                                                                                                                                                          

 

Página 22 de 72 
 

REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 
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IV - Palavra do Presidente 

 

 
2021 – A Pandemia e a Saúde dos Professores 

 
 

Atravessamos um momento histórico sem precedentes que afetou o 

Brasil e o mundo. A COVID-19 e a necessidade do isolamento social alteraram 

drasticamente o cenário global. O impacto em nosso sistema de saúde, seja 

privado ou público, como também a elevação da crise econômica, são apenas 

alguns dos fatores que a sociedade vem enfrentando neste ano de 2021. 

No cenário educacional, não é muito diferente. Com instituições de 

ensino fechadas, professores 

de uma hora para outra se 

viram obrigados, muitas vezes, 

sem a formação adequada, a 

executar o ensino remoto. 

Cabe salientar que o trabalho 

remoto tem sido muito mais 

difícil, desgastante e estafante 

que o presencial, levando o 

docente a um nível máximo de estresse. Além da redução de salário, 

suspensão do contrato de trabalho e aumento da carga horária, o professor 

vem sofrendo pressão de toda a sociedade para o retorno às atividades 

presenciais, com precariedade de estudos acerca do impacto sobre a saúde 

destes trabalhadores, alterando de forma significativa o cenário educacional, 

que sofreu o impacto direto destas novas demandas.  

O SINPROESC preocupado com a saúde ocupacional dos professores, 

o que se intensificou diante deste novo cenário, realizou pesquisa “IMPACTO 

DOS FATORES RELACIONADOS À PANDEMIA DE COVID-19 NA 

QUALIDADE DE VIDA DOS PROFESSORES ATUANTES EM SC DA REDE 
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PRIVADA DE ENSINO”. O estilo de vida intenso a que se submetem os 

professores decorre, muitas vezes, de necessidades financeiras em busca da 

manutenção de um padrão social, fazendo com que esse trabalhador 

estabeleça para si um ritmo rigoroso de atividades envolvendo diversos 

vínculos empregatícios e a vida doméstica. Em muitos casos, isso propicia o 

surgimento do estresse. Soma-se a isso o fato de este profissional trabalhar 

em situações adversas impostas pela profissão, que impõe grande demanda 

de atividades variadas, em turnos diferentes, podendo afetar o 

desenvolvimento físico, gerar distúrbios mentais, neurológicos, psiquiátricos, 

fonoaudiológicos e gastrointestinais, 

como comentam Costa, Morita e 

Martinez(2000). 

Sem sombra de dúvidas, a 

pesquisa trouxe informações pontuais 

e preocupantes e um alerta para todos 

nós sobre o impacto da pandemia na 

saúde e na qualidade de vida dos 

docentes. Ficou evidenciado um 

elevado nível de estresse e depressão, 

dificuldade de lidar com a tecnologia, 

sobrecarga de trabalho e uma 

preocupante instabilidade emocional. Estes e outros pontos elencados no 

trabalho servirão como instrumento para desenvolvermos ações conjuntas com 

o Poder Público e empregadores, que permitam minimizar os impactos dessa 

situação frente a esta realidade tão complexa.  

Esta pesquisa é um importante e substancial instrumento, constituindo-

se em um documento imprescindível para o movimento sindical da educação. 

Visa, antes de tudo, planejar as estratégias, objetivando melhorar a qualidade 

de vida dos professores. A realidade apontada será amplamente divulgada e 

servirá de subsídios para as futuras negociações com os empregadores. O 

http://www.ugtsc.org.br/
mailto:sinproesc@sinproesc.org.br
mailto:secretaria@sinproesc.org.br
mailto:assessoria@sinproesc.org.br
mailto:assessoria2@sinproesc.org.br
mailto:presidente@sinproesc.org.br
http://www.sinproesc.org.br/
mailto:lages@sinproesc.org.br
mailto:riodosul@sinproesc.org.br
mailto:joacaba@sinproesc.org.br
mailto:curitibanos@sinproesc.org.br


 
 

Filiado 

 

   
 

Sede Administrativa: 

Rua: Cardeal Câmara, 146 – 

Conjunto D - Barreiros –  

88110-070 - São José – SC 

Tel. (48) 3047-7400 

sinproesc@sinproesc.org.br 

 

 E-MAIL 

 
  

SSEECCRREETTAARRIIAA  

Fone: (48) 3047-7417 

 (48) 3047-7418 

secretaria@sinproesc.org.br 
 

  

AASSSSEESSSSOORRIIAA  

Fone:  (48) 3047-7412 

assessoria@sinproesc.org.br 

 (48) 3047-7415 

assessoria2@sinproesc.org.br  
  

  

PPRREESSIIDDÊÊNNCCIIAA  

Fone:  (48) 3047-7416 

presidente@sinproesc.org.br 

 

  

  SSIITTEE  

www.sinproesc.org.br 
 

 

 

 

 
 

  

DDEELLEEGGAACCIIAASS  
  

  

  

LLAAGGEESS  

TTEELL..  ((4499))  33222255--11445500  

lages@sinproesc.org.br  
  

  

    

  

RRIIOO  DDOO  SSUULL  

TTEELL..  ((4477))  33552211--66446600  

riodosul@sinproesc.org.br  
  

  

  

  

JJOOAAÇÇAABBAA  

TTEELL..  ((4499))  33552222--33997777  

joacaba@sinproesc.org.br  
  

  

  

  

CCUURRIITTIIBBAANNOOSS  

TTEELL..  (49) 3241-4629  

curitibanos@sinproesc.org.br  
  

  

  

 

 

 

 

 

SSIINNDDIICCAATTOO  IINNTTEERRMMUUNNIICCIIPPAALL  DDOOSS  PPRROOFFEESSSSOORREESS  NNOO  EESSTTAADDOO  DDEE  SSCC  

““EEMM  DDEEFFEESSAA  DDEE  NNOOSSSSOOSS  DDIIRREEIITTOOSS  ““  

“FFFUUUNNNDDDAAADDDOOO   EEEMMM   111999666888” 
  

                                                                                                                                                          

 

Página 24 de 72 
 

REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 

 

 

(48) 99185-5871 

caminho está traçado, e cabe ao sindicato buscar soluções inteligentes que 

inibam as causas apontadas. 

Professor, o presente está em nossas mãos! Construir o futuro próximo 

depende de cada um de nós! 

 

 

 

PROFESSOR(A)  

 

 

 

 

 

 

QUEM TEM SINDICATO TEM MAIS PROTEÇÃO 
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V – MANDATO DA DIRETORIA - GESTÃO 2017/2022 

 

Efetivos 

 

Nome Cargo Imagem 

Carlos Magno da Silva 

Bernardo 

Presidente 

 

Paulo Roberto 

Gonçalves 

Vice-presidente 

 

Adriana Aparecida da 

Costa 

Diretora de Secretaria 
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Antônio Bittencourt 

Filho 

Diretor de Finanças 

 

Simone Pompermaier  Diretora de Assuntos 

Trabalhistas 

 

Tânia Regina Bauer 

Weber 

Diretoria de Promoção 

Social 

 

Mônica Pagno da Silva 

da Rosa  

Diretora de Divulgação 
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Sônia Maria Goulart Carnevalli 

 

Gilmar Luís Mazurkievicz 

 

Aline Tibes de Oliveira 

 

Monalisa dos Santos 

 

Crislaine Aparecida dos Santos 

 

Jayme Costa Filho 
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SUPLENTES 

 

Carmen Ligia Gruner Lessing 

 

Otto Robert Lessing 

 

Vera Lúcia da Silva Cunha 

 

http://www.ugtsc.org.br/
mailto:sinproesc@sinproesc.org.br
mailto:secretaria@sinproesc.org.br
mailto:assessoria@sinproesc.org.br
mailto:assessoria2@sinproesc.org.br
mailto:presidente@sinproesc.org.br
http://www.sinproesc.org.br/
mailto:lages@sinproesc.org.br
mailto:riodosul@sinproesc.org.br
mailto:joacaba@sinproesc.org.br
mailto:curitibanos@sinproesc.org.br


 
 

Filiado 

 

   
 

Sede Administrativa: 

Rua: Cardeal Câmara, 146 – 

Conjunto D - Barreiros –  

88110-070 - São José – SC 

Tel. (48) 3047-7400 

sinproesc@sinproesc.org.br 

 

 E-MAIL 

 
  

SSEECCRREETTAARRIIAA  

Fone: (48) 3047-7417 

 (48) 3047-7418 

secretaria@sinproesc.org.br 
 

  

AASSSSEESSSSOORRIIAA  

Fone:  (48) 3047-7412 

assessoria@sinproesc.org.br 

 (48) 3047-7415 

assessoria2@sinproesc.org.br  
  

  

PPRREESSIIDDÊÊNNCCIIAA  

Fone:  (48) 3047-7416 

presidente@sinproesc.org.br 

 

  

  SSIITTEE  

www.sinproesc.org.br 
 

 

 

 

 
 

  

DDEELLEEGGAACCIIAASS  
  

  

  

LLAAGGEESS  

TTEELL..  ((4499))  33222255--11445500  

lages@sinproesc.org.br  
  

  

    

  

RRIIOO  DDOO  SSUULL  

TTEELL..  ((4477))  33552211--66446600  

riodosul@sinproesc.org.br  
  

  

  

  

JJOOAAÇÇAABBAA  

TTEELL..  ((4499))  33552222--33997777  

joacaba@sinproesc.org.br  
  

  

  

  

CCUURRIITTIIBBAANNOOSS  

TTEELL..  (49) 3241-4629  

curitibanos@sinproesc.org.br  
  

  

  

 

 

 

 

 

SSIINNDDIICCAATTOO  IINNTTEERRMMUUNNIICCIIPPAALL  DDOOSS  PPRROOFFEESSSSOORREESS  NNOO  EESSTTAADDOO  DDEE  SSCC  

““EEMM  DDEEFFEESSAA  DDEE  NNOOSSSSOOSS  DDIIRREEIITTOOSS  ““  

“FFFUUUNNNDDDAAADDDOOO   EEEMMM   111999666888” 
  

                                                                                                                                                          

 

Página 29 de 72 
 

REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 

 

 

(48) 99185-5871 

 

 

VII- Delegados Junto a Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino - 

FETEESC 2012/2017 

 

EFETIVOS 

Jayme Costa Filho 

Gilmar Luís Mazurkievicz 

 

 

SUPLENTES 

 

Aline Tibes de Oliveira 

        

VIII – CORPO ADMINISTRATIVO 

 

Funcionários: 

Sede Administrativa (São José) 

Nome Cargo  

Adalberto Thomaz Assessor 

Presidência 

 

Alecsandro Cardoso Secretário 

Executivo 

 

Leandro Furlanetto dos 

Santos 

Assessor 

Presidência 
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Marlete Cristina de Freitas Homologadora 

 

Nilda da Silveira Secretária 

 

 

Lages 

Gislaine Cristina Ramos da Rosa...........Homologação / Atendimento -  

 

Caçador 

Adriana Aparecida da Costa Schmidt.....Homologação / Atendimento -  

 

IX – PRESTADORES DE SERVIÇO P/CIAT 

 

Nome Cargo  

Arion Bet Godoi Departamento Financeiro 

 

Jean Batista Correa Contador 
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José Dimas Almoxarifado 

 

Jurací Salete Venâncio Auxiliar de Serviços Gerais 

 

Dr. Henrique França Advogado 

 

Dr. Daniel da Silva 

Napoleão 

Advogado 

 

Dra. Joanita Inês Paes Advogada 

 

 

X – DELEGACIAS SINDICAIS PRESENCIAIS 

 

Lages 

Caçador 

 

 

 XI – DELEGACIAIS SINDICAIS VIRTUAIS 

 

Canoinhas 

Joaçaba 

Mafra 
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Videira 

Rio do Sul 

Tijucas 

 

XII – ATIVIDADES REALIZADAS 

 

1. Introdução. 
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I Seminário de atualização profissional 

Continuidades e rupturas na Educação em transformação 
 

IDEALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO 

Dra Arceloni Neusa Volpato 

Dra Maria Tais de Melo 

Dra Simone Regina Dias 

 

COORDENAÇÃO DE ESTRUTURAÇÃO E DIVULGAÇÃO   

Esp. Carlos Magno 

 

SECRETARIA  
Adalberto  

 

INSTITUIÇÕES PROMOTORAS 

Centro Universitário Facvest 

Sindicato dos Professores SC   

 

INSTITUIÇÕES APOIADORAS 

FAPESC 

SED SC 

ALAC 

 

OBJETIVO 
Promover um espaço de divulgação e reflexão de temas 
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HORA AÇÃO E ENVOLVIDOS 

18:30  Abertura 
Prof. Geovani Broering - Reitor da UNIFACVEST 

Amauri Bogo - Diretor de Pesquisa FAPESC 

Carlos Magno da Silva Bernardo - Presidente SINPROESC 

 

19:00 DO GIZ AS TELAS: TRANSFORMAÇÕES DAS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS  

Prof. Dra Beatriz Lúcia Salvador Bizotto UNIFACVEST 

19:20 RELATO DE PESQUISA: IMPACTOS DA PANDEMIA DA 

COVID19 NA QUALIDADE DE VIDA DOS PROFESSORES 

DE SC 

Autoras: Prof. Dra. Arceloni Neusa Volpato PPGLPT / 

UNIFACVEST; Prof. Dra. Maria Tais de Melo CPAS Palhoça e Prof. 

Dra. Simone Regina Dias UNIVALI 

Apresentação: Maria Tais De Melo 
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ECOSSISTEMAS 

Prof. Dither Balderas CypherLearning / ALAC - México 

20:40 Relato de Projeto: NOVO PARADIGMA DE ESCOLA  
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UNIFACVEST  

Prof. MSc Rosemari Barden Turcatto – SED SC / UNOESC 

21:00 Conferência: SER PROFESSOR 
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REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 
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REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 
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REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 
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REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 
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REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 
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XIII – AGENDA DO PRESIDENTE 

 

Agenda do Presidente 

 

 

 Plenária do Conselho de Representantes e Assembleia Geral Ordinária da 

FETEESC - Quinta-feira, 25 de novembro de 2021⋅12:00 até 12:50 - 

Descrição: 25 de novembro de 2021: Plenária do Conselho de Representantes 

e Assembleia Geral Ordinária da FETEESC para unificação das pautas de 

reivindicações;  

 Reunião - Instituto Unificar – Caçador - Segunda-feira, 29 de novembro de 

2021⋅20:00 até 22:00 - Local: https://meet.google.com/uuf-qufp-jai - 

Descrição: Reunião - Instituto Unificar - Caçador Sexta-feira, 26 de 

novembro · 8:00 até 10:00pm Informações de participação do Google Meet 

Link da videochamada: https://meet.google.com/uuf-qufp-jai Ou disque: (BR) 

+55 11 4949-4189 PIN: 

764 014 834# Outros 

números de telefone: 

https://tel.meet/uuf-

qufp-

jai?pin=3947496533656

;  

 Comissão de Deputados 

do RS - FIESC/DIEESE 

e Centrais Sindicais - 

Quarta-feira, 8 de 

dezembro de 

2021⋅14:00 até 17:50 - 

Local: Rod. Admar 

Gonzaga, 2765 - Itacorubi, Florianópolis – SC; 

https://www.sinproesc.org.br/piso-salarial-estadual/  

 Reunião COMED - Quarta-feira, 8 de dezembro de 2021⋅14:00 até 15:50 - 

Local: https://meet.google.com/cbv-vkbz-obj; 

 Reunião preparatória na FECESC - Terça-feira, 14 de dezembro de 

2021⋅10:00 até 12:20; 

 Reunião Presidente x Departamento Jurídico - Terça-feira, 14 de dezembro de 

2021⋅12:30 até 13:20; 
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REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 
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 Reunião de Negociação do Piso Salarial Estadual - Terça-feira, 14 de 

dezembro de 2021⋅13:30 até 15:50; 

 Mediação SESC e SENAC - Terça-feira, 14 de dezembro de 2021⋅17:00 até 

18:50 - Local: https://trt12-jus-br.zoom.us/j/83763236519; 

 Reunião Representantes da Ânima/Unisul - Quarta-feira, 15 de dezembro de 

2021⋅10:00 até 12:00 - Local: SINPROESC - Sindicato Intermunicipal dos 

Professores no Estado de Santa Catarina - R. Cardeal Câmara, nº 146 - 

Barreiros, São José - SC, 88110-070; 

 COMESJ - 184ª 

Sessão Plenária - 

Quarta-feira, 15 de 

dezembro de 

2021⋅14:30 até 

17:20;  

 Dieese e os rumos 

do sindicalismo 

catarinense - Sexta-

feira, 17 de 

dezembro de 

2021⋅11:00 até 

12:00 - Local: SINPROESC - Sindicato Intermunicipal dos Professores no 

Estado de Santa Catarina - https://www.sinproesc.org.br/dieese-e-os-rumos-

do-sindicalismo-catarinense/ - R. Cardeal Câmara, nº 

146 - Barreiros, São José - SC, 88110-070; - 

https://desacato.info/dieese-e-os-rumos-do-

sindicalismo-catarinense/  

 Recesso – 20/12/2021 à 31/12/2021; 

 Férias Coletivas – 01/01/2022 à 

21/01/2022; 

 Expedição Eletrônica de Documentos NF 

001116.2021.12.000/9 - CE Pingo de Mel - Sexta-feira, 21 de janeiro de 

2022⋅09:30 até 10:20; 

 Contato Contador - CC Stos Dumont - Segunda-feira, 31 de janeiro de 

2022⋅08:30 até 09:20; 

 Ação - Aviso Prévio - Ariana Luiza Machado Souza - CEI Pequena Semente - 

48 99154-0837 - Terça-feira, 1 de fevereiro de 2022⋅08:00 até 08:50; 

 Ação - Reajuste - Associação Jardins de Inf. Vovó Belinha – 538 - Terça-

feira, 1 de fevereiro de 2022⋅08:30 até 09:20; 

 Reunião LifeDay - Fabiano Demário - Segunda-feira, 8 de fevereiro de 

2021⋅09:30 até 10:20 - Local: SINPROESC - Sindicato Intermunicipal dos 

Professores no Estado de Santa Catarina - R. Cardeal Câmara, nº 146 - 

Barreiros, São José - SC, 88110-070 

http://www.ugtsc.org.br/
mailto:sinproesc@sinproesc.org.br
mailto:secretaria@sinproesc.org.br
mailto:assessoria@sinproesc.org.br
mailto:assessoria2@sinproesc.org.br
mailto:presidente@sinproesc.org.br
http://www.sinproesc.org.br/
mailto:lages@sinproesc.org.br
mailto:riodosul@sinproesc.org.br
mailto:joacaba@sinproesc.org.br
mailto:curitibanos@sinproesc.org.br
https://trt12-jus-br.zoom.us/j/83763236519
https://www.sinproesc.org.br/dieese-e-os-rumos-do-sindicalismo-catarinense/
https://www.sinproesc.org.br/dieese-e-os-rumos-do-sindicalismo-catarinense/
https://desacato.info/dieese-e-os-rumos-do-sindicalismo-catarinense/
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REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 

 

 

(48) 99185-5871 

 Comitê de 

Retorno ás Aulas 

- III Jornada 

Pedagógica - 

Terça-feira, 9 de 

fevereiro de 

2021⋅08:00 até 

18:20 - 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLGVen5iy7Ciz5kLe66PXyifYR9o-

lZJw6 

 Atendimento – SINPROESC - Quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021⋅08:00 até 

17:20 - Local: SINPROESC - Sindicato Intermunicipal dos Professores no 

Estado de Santa Catarina - R. Cardeal Câmara, nº 146 - Barreiros, São José - 

SC, 88110-070,  

 Reunião - Delegado do Trabalho - Quarta-feira, 10 de fevereiro de 

2021⋅10:00 até 10:50 - Local: Delegacia Regional do Trabalho 

 R. Adhemar da Silva, 425 - Kobrassol, São José - SC, 88101-090,  

 Atendimento – SINPROESC - Quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021⋅08:00 até 

17:20 - Local: SINPROESC - Sindicato Intermunicipal dos Professores no 

Estado de Santa Catarina - R. Cardeal Câmara, nº 146 - Barreiros, São José - 

SC, 88110-070 

 Assembleia Patronal - Negociação com SINEPE CCT 2021/22, vídeo 

conferência, dos presidentes dos sindicatos e Federação. Sexta-feira, 12 de 

fevereiro de 2021⋅10:00 

até 12:50 - Local: 

https://meet.google.com/i

ns-otcn-tct 

 Centras Sindicais, 

debatem a PEC 32 e a 

importância da Carta 

Aberta - Sexta-feira, 12 

de fevereiro de 

2021⋅11:30 até 12:20 - 

Local: https://www.youtube.com/watch?v=g_GJPVgjRHE 

 Atendimento – SINPROESC - Segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021⋅08:00 

até 17:20 - Local: SINPROESC - Sindicato Intermunicipal dos Professores no 

Estado de Santa Catarina - R. Cardeal Câmara, nº 146 - Barreiros, São José - 

SC, 88110-070 

 Negociação CCT 2021/2022 SINEPE, Vídeo conferência. Segunda-feira, 15 

de fevereiro de 2021⋅10:00 até 12:20 

http://www.ugtsc.org.br/
mailto:sinproesc@sinproesc.org.br
mailto:secretaria@sinproesc.org.br
mailto:assessoria@sinproesc.org.br
mailto:assessoria2@sinproesc.org.br
mailto:presidente@sinproesc.org.br
http://www.sinproesc.org.br/
mailto:lages@sinproesc.org.br
mailto:riodosul@sinproesc.org.br
mailto:joacaba@sinproesc.org.br
mailto:curitibanos@sinproesc.org.br
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/playlist?list%3DPLGVen5iy7Ciz5kLe66PXyifYR9o-lZJw6&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0vb7fJHaJ4vGSJjXVi_NMw
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/playlist?list%3DPLGVen5iy7Ciz5kLe66PXyifYR9o-lZJw6&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0vb7fJHaJ4vGSJjXVi_NMw
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https://meet.google.com/ins-otcn-tct
https://www.youtube.com/watch?v=g_GJPVgjRHE
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REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 

 

 

(48) 99185-5871 

 Local: https://meet.google.com/ins-otcn-tct 

 Atendimento – SINPROESC - Quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021⋅08:00 até 

17:20 - Local: SINPROESC - Sindicato Intermunicipal dos Professores no 

Estado de Santa Catarina - R. Cardeal Câmara, nº 146 - Barreiros, São José - 

SC, 88110-070 

 Atendimento – SINPROESC - Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2021⋅08:00 até 

17:20 - Local: SINPROESC - Sindicato Intermunicipal dos Professores no 

Estado de Santa Catarina - R. Cardeal Câmara, nº 146 - Barreiros, São José - 

SC, 88110-070 

 Atendimento – SINPROESC - Quarta-feira, 19 de fevereiro de 2021⋅08:00 até 

17:20 - Local: SINPROESC - Sindicato Intermunicipal dos Professores no 

Estado de Santa Catarina - R. Cardeal Câmara, nº 146 - Barreiros, São José - 

SC, 88110-070 

 Atendimento – SINPROESC - Quarta-feira, 20 de fevereiro de 2021⋅08:00 até 

17:20 - Local: SINPROESC - Sindicato Intermunicipal dos Professores no 

Estado de Santa Catarina - R. Cardeal Câmara, nº 146 - Barreiros, São José - 

SC, 88110-070 

 Atendimento – SINPROESC - Quarta-feira, 22 de fevereiro de 2021⋅08:00 até 

17:20 - Local: SINPROESC - Sindicato Intermunicipal dos Professores no 

Estado de Santa Catarina - R. Cardeal Câmara, nº 146 - Barreiros, São José - 

SC, 88110-070 

 Atendimento – 

SINPROESC - Quarta-

feira, 23 de fevereiro de 

2021⋅08:00 até 17:20 - 

Local: SINPROESC - 

Sindicato Intermunicipal 

dos Professores no Estado 

de Santa Catarina - R. 

Cardeal Câmara, nº 146 - 

Barreiros, São José - SC, 

88110-070 

  Reunião do Comitê de 

retorno ás aulas - Terça-feira, 23 de fevereiro de 2021⋅14:00 até 15:50 - 

Local: meet.google.com/ggr-iubb-hga 

 Atendimento – SINPROESC - Quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021⋅08:00 até 

17:20 - Local: SINPROESC - Sindicato Intermunicipal dos Professores no 

Estado de Santa Catarina - R. Cardeal Câmara, nº 146 - Barreiros, São José - 

SC, 88110-070 

 Atendimento – SINPROESC - Quarta-feira, 25 de fevereiro de 2021⋅08:00 até 

17:20 - Local: SINPROESC - Sindicato Intermunicipal dos Professores no 

Estado de Santa Catarina - R. Cardeal Câmara, nº 146 - Barreiros, São José - 

SC, 88110-070 

http://www.ugtsc.org.br/
mailto:sinproesc@sinproesc.org.br
mailto:secretaria@sinproesc.org.br
mailto:assessoria@sinproesc.org.br
mailto:assessoria2@sinproesc.org.br
mailto:presidente@sinproesc.org.br
http://www.sinproesc.org.br/
mailto:lages@sinproesc.org.br
mailto:riodosul@sinproesc.org.br
mailto:joacaba@sinproesc.org.br
mailto:curitibanos@sinproesc.org.br
https://meet.google.com/ins-otcn-tct
http://meet.google.com/ggr-iubb-hga
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REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 

 

 

(48) 99185-5871 

 Negociação com SINEPE - Quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021⋅10:00 até 

11:50 - Local: meet.google.com/gxr-yvub-htk 

 Atendimento – SINPROESC - Quarta-feira, 26 de fevereiro de 2021⋅08:00 até 

17:20 - Local: SINPROESC - Sindicato Intermunicipal dos Professores no 

Estado de Santa Catarina - R. Cardeal Câmara, nº 146 - Barreiros, São José - 

SC, 88110-070 

 Atendimento Remoto – SINPROESC - 1 de março de 2021, 08:00 – 5 de 

março de 2021, 17:20 

 Atendimento Remoto – SINPROESC - 2 de março de 2021, 08:00 – 5 de 

março de 2021, 17:20 

 Atendimento Remoto – SINPROESC - 3 de março de 2021, 08:00 – 5 de 

março de 2021, 17:20 

 Atendimento Remoto – SINPROESC - 4 de março de 2021, 08:00 – 5 de 

março de 2021, 17:20 

 Atendimento Remoto – SINPROESC - 5 de março de 2021, 08:00 – 5 de 

março de 2021, 17:20 

 Atendimento Remoto – SINPROESC - 8 de março de 2021, 08:00 – 5 de 

março de 2021, 17:20 

 Atendimento Remoto – SINPROESC - 9 de março de 2021, 08:00 – 5 de 

março de 2021, 17:20 

 Atendimento Remoto – SINPROESC - 10 de março de 2021, 08:00 – 5 de 

março de 2021, 17:20 

 Atendimento Remoto – SINPROESC - 11 de março de 2021, 08:00 – 5 de 

março de 2021, 17:20 

 Atendimento Remoto – SINPROESC - 12 de março de 2021, 08:00 – 5 de 

março de 2021, 17:20 

 Atendimento Remoto – SINPROESC - 15 de março de 2021, 08:00 – 5 de 

março de 2021, 17:20 

 Atendimento Remoto – SINPROESC - 16 de março de 2021, 08:00 – 5 de 

março de 2021, 17:20 

 Atendimento Remoto – SINPROESC - 17 de março de 2021, 08:00 – 5 de 

março de 2021, 17:20 

 Atendimento Remoto – SINPROESC - 18 de março de 2021, 08:00 – 5 de 

março de 2021, 17:20 

 Atendimento Remoto – SINPROESC - 19 de março de 2021, 08:00 – 5 de 

março de 2021, 17:20 

 Atendimento Remoto – SINPROESC - 22 de março de 2021, 08:00 – 5 de 

março de 2021, 17:20 

 Atendimento Remoto – SINPROESC - 23 de março de 2021, 08:00 – 5 de 

março de 2021, 17:20 

 Atendimento Remoto – SINPROESC - 24 de março de 2021, 08:00 – 5 de 

março de 2021, 17:20 

http://www.ugtsc.org.br/
mailto:sinproesc@sinproesc.org.br
mailto:secretaria@sinproesc.org.br
mailto:assessoria@sinproesc.org.br
mailto:assessoria2@sinproesc.org.br
mailto:presidente@sinproesc.org.br
http://www.sinproesc.org.br/
mailto:lages@sinproesc.org.br
mailto:riodosul@sinproesc.org.br
mailto:joacaba@sinproesc.org.br
mailto:curitibanos@sinproesc.org.br
http://meet.google.com/gxr-yvub-htk
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REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 

 

 

(48) 99185-5871 

 Espaço Institucional - Quarta-feira, 24 de março de 2021⋅08:30 até 09:20 - A 

cada 15 dias, até 23 mai. 2021 - Local: SINPROESC - Sindicato 

Intermunicipal dos Professores no Estado de Santa Catarina; 

 R. Cardeal Câmara, nº 146 - Barreiros, São José - SC, 88110-070 
 Livro – Impactos da Pandemia da COVID-19 na Qualidade de Vida dos Professores 

de SC;  

 Demonstração de aulas de 

física com o Algodoo;  

 Algodoo: Simulador para 

aulas de física;  

 Curso: Gamificação na 

educação: estratégias para 

dinamizar aulas;  

 Quais são os sinais de 

autismo em crianças de 2 

anos?;  

 3 erros comuns no cuidado 

de crianças autistas;  

 Jornal Futura 26/06/2013 - Crianças com autismo. 

 Reunião por vídeo conferência com DIEESE - Quarta-

feira, 24 de março de 2021⋅09:00 até 10:50; 

 Atendimento Remoto – SINPROESC - 25 de março de 2021, 08:00 – 5 de 

março de 2021, 17:20 

 Atendimento Remoto – SINPROESC - 26 de março de 2021, 08:00 – 5 de 

março de 2021, 17:20 

 Atendimento Remoto – SINPROESC - 29 de março de 2021, 08:00 – 5 de 

março de 2021, 17:20 

 Reunião Extraordinária, Conselho do FUNDED – 
COMED - Segunda-feira, 29 de março de 2021⋅14:00 até 15:50 - Local: 

https://meet.google.com/hkg-ebst-hrg 

 Atendimento Remoto – SINPROESC - 30 de março de 2021, 08:00 – 5 de 

março de 2021, 17:20 

 Atendimento Remoto – SINPROESC - 31 de março de 2021, 08:00 – 5 de 

março de 2021, 17:20 

 Atendimento Remoto – SINPROESC - 01 de abril de 2021, 08:00 – 5 de 

março de 2021, 17:20 

 Atendimento Remoto – SINPROESC - 02 de abril de 2021, 08:00 – 5 de 

março de 2021, 17:20 

 Atendimento Remoto – SINPROESC - 05 de abril de 2021, 08:00 – 5 de 

março de 2021, 17:20 

 Atendimento Remoto – SINPROESC - 06 de abril de 2021, 08:00 – 5 de 

março de 2021, 17:20 

http://www.ugtsc.org.br/
mailto:sinproesc@sinproesc.org.br
mailto:secretaria@sinproesc.org.br
mailto:assessoria@sinproesc.org.br
mailto:assessoria2@sinproesc.org.br
mailto:presidente@sinproesc.org.br
http://www.sinproesc.org.br/
mailto:lages@sinproesc.org.br
mailto:riodosul@sinproesc.org.br
mailto:joacaba@sinproesc.org.br
mailto:curitibanos@sinproesc.org.br
http://www.sinproesc.org.br/sinproesc/Pesquisas/Impactos%20da%20Pandemia%20da%20COVID-19%20na%20Qualidade%20de%20Vida%20dos%20Professores%20de%20SC.pdf
http://www.sinproesc.org.br/sinproesc/Pesquisas/Impactos%20da%20Pandemia%20da%20COVID-19%20na%20Qualidade%20de%20Vida%20dos%20Professores%20de%20SC.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2bb0bDeLL-k
https://www.youtube.com/watch?v=2bb0bDeLL-k
http://blog.brasilacademico.com/2021/04/algodoo-simulador-para-aulas-de-fisica.html
http://blog.brasilacademico.com/2021/04/algodoo-simulador-para-aulas-de-fisica.html
https://www.youtube.com/watch?v=thEU9egNKxA
https://www.youtube.com/watch?v=thEU9egNKxA
https://www.youtube.com/watch?v=thEU9egNKxA
https://www.youtube.com/watch?v=etyHkqX5H0k
https://www.youtube.com/watch?v=etyHkqX5H0k
https://www.youtube.com/watch?v=etyHkqX5H0k
https://www.youtube.com/watch?v=p3AF5t18vV8
https://www.youtube.com/watch?v=p3AF5t18vV8
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https://meet.google.com/hkg-ebst-hrg
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REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 

 

 

(48) 99185-5871 

 Reunião por vídeo conferência com DIEESE - Quarta-feira, 7 de abril de 

2021⋅09:00 até 10:50 - Semanal: cada quarta-feira, até 1 dez. 2021; 

 Atendimento Remoto – SINPROESC - 08 de abril de 2021, 08:00 – 5 de 

março de 2021, 17:20 

 Espaço Institucional - Quinta-feira, 8 de abril de 2021⋅08:30 até 09:20 - 

Local: SINPROESC - Sindicato Intermunicipal dos Professores no Estado de 

Santa Catarina - R. Cardeal Câmara, nº 146 - Barreiros, São José - SC, 

88110-070; 

 Audiência - Prof. Heitor Wensing Junior - Quinta-feira, 8 de abril de 

2021⋅11:00 até 12:50 - Local: https://us02web.zoom.us/j/6986118886 

 Atendimento Remoto – SINPROESC - 09 de abril de 2021, 08:00 – 5 de 

março de 2021, 17:20 

  ENCONTRO 

PLANCON-EDU 

COMITÊ 

MUNICIPAL - Sexta-

feira, 9 de abril de 

2021⋅14:00 até 14:50 - 

Local: 

meet.google.com/ruy-

khkp-dgq – notes: 

Descrição: 

ENCONTRO PLANCON-EDU COMITÊ MUNICIPAL‼️ O objetivo do 

encontro é fortalecer as legislações vigentes e tirar as dúvidas sobre o tema. 

📆 Dia: 09 de abril de 2021 (sexta-feira) ️ Horário: 14h (duração de 90min) 

🖥️ Link de Acesso: meet.google.com/ruy-khkp-dgq - 

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/arquivosbd/atos/2022/02/1645800662

_plancon_edu__eeb_antenor_nascentes_2022.pdf  

 Atendimento Remoto – SINPROESC - 12 de abril de 2021, 08:00 – 5 de 

março de 2021, 17:20 

 Atendimento Remoto – SINPROESC - 13 de abril de 2021, 08:00 – 5 de 

março de 2021, 17:20 

 Atendimento Remoto – SINPROESC - 14 de abril de 2021, 08:00 – 5 de 

março de 2021, 17:20 

 Reunião por vídeo conferência com DIEESE - Quarta-feira, 14 de abril de 

2021⋅09:00 até 10:50 - Local: https://www.dieese.org.br/ 

 Reunião COMED – Plancon - Quarta-feira, 14 de abril de 2021⋅14:00 até 

15:50 - Local: https://meet.google.com/ayu-cdaz-mpd 

 Atendimento Remoto – SINPROESC - 15 de abril de 2021, 08:00 – 5 de 

março de 2021, 17:20 

 Atendimento Remoto – SINPROESC - 16 de abril de 2021, 08:00 – 5 de 

março de 2021, 17:20 

http://www.ugtsc.org.br/
mailto:sinproesc@sinproesc.org.br
mailto:secretaria@sinproesc.org.br
mailto:assessoria@sinproesc.org.br
mailto:assessoria2@sinproesc.org.br
mailto:presidente@sinproesc.org.br
http://www.sinproesc.org.br/
mailto:lages@sinproesc.org.br
mailto:riodosul@sinproesc.org.br
mailto:joacaba@sinproesc.org.br
mailto:curitibanos@sinproesc.org.br
https://us02web.zoom.us/j/6986118886
http://meet.google.com/ruy-khkp-dgq
http://meet.google.com/ruy-khkp-dgq
https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/ruy-khkp-dgq&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2fwxDBr5p7o0RtfARTc0Up
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/arquivosbd/atos/2022/02/1645800662_plancon_edu__eeb_antenor_nascentes_2022.pdf
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/arquivosbd/atos/2022/02/1645800662_plancon_edu__eeb_antenor_nascentes_2022.pdf
https://www.dieese.org.br/
https://meet.google.com/ayu-cdaz-mpd
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REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 

 

 

(48) 99185-5871 

 Atendimento Remoto – SINPROESC - 19 de abril de 2021, 08:00 – 5 de 

março de 2021, 17:20 

 Reunião por videoconferência com DIEESE - Segunda-feira, 19 de abril de 

2021⋅09:00 até 10:50 - Local: 

https://zoom.us/meeting/register/tJYodeuqqTsvG9CcFYX9H_Cw2k4q9p0qf2

-y - Notes: Descrição: EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA 

REGIONAL 

ORDINÁRIA 

DO 

ESCRITÓRIO 

REGIONAL 

DO DIEESE 

DE SANTA 

CATARINA; 
  Atendimento 

Remoto – 

SINPROESC - 

20 de abril de 

2021, 08:00 – 5 

de março de 

2021, 17:20 

 Assembleia 

Geral 

Extraordinária 

– UNIPLAC - 

Terça-feira, 20 

de abril de 

2021⋅17:45 até 

19:35 - Entrar 

com o Google 

Meet - 

meet.google.co

m/rzk-ytmy-

gdm - Local: 

SINPROESC - 

Sindicato 

Intermunicipal 

dos Professores no Estado de Santa Catarina - R. Cardeal Câmara, nº 146 - 

Barreiros, São José - SC, 88110-0070; 

 Reunião com a Prof. Simone P Mazon x Depto Jurídico - Terça-feira, 20 de 

abril de 2021⋅11:00 até 12:20 - Entrar com o Google Meet - 

meet.google.com/hxa-ggti-spk; 

http://www.ugtsc.org.br/
mailto:sinproesc@sinproesc.org.br
mailto:secretaria@sinproesc.org.br
mailto:assessoria@sinproesc.org.br
mailto:assessoria2@sinproesc.org.br
mailto:presidente@sinproesc.org.br
http://www.sinproesc.org.br/
mailto:lages@sinproesc.org.br
mailto:riodosul@sinproesc.org.br
mailto:joacaba@sinproesc.org.br
mailto:curitibanos@sinproesc.org.br
https://zoom.us/meeting/register/tJYodeuqqTsvG9CcFYX9H_Cw2k4q9p0qf2-y
https://zoom.us/meeting/register/tJYodeuqqTsvG9CcFYX9H_Cw2k4q9p0qf2-y
https://meet.google.com/rzk-ytmy-gdm?authuser=0&hs=122
https://meet.google.com/rzk-ytmy-gdm?authuser=0&hs=122
https://meet.google.com/rzk-ytmy-gdm?authuser=0&hs=122
meet.google.com/rzk-ytmy-gdm
meet.google.com/rzk-ytmy-gdm
meet.google.com/rzk-ytmy-gdm
https://meet.google.com/hxa-ggti-spk?authuser=0&hs=122
meet.google.com/hxa-ggti-spk
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REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 

 

 

(48) 99185-5871 

 Atendimento Remoto – SINPROESC - 22 de abril de 2021, 08:00 – 5 de 

março de 2021, 17:20; 

 Reunião com Dr. Lester – UNISUL - Quinta-feira, 22 de abril de 2021⋅14:00 

até 14:50 – notes: Descrição: colocar na agenda. Dia 22/04, 14:00 horas - 

reunião com Dr. Lester Unisul para discutir as bolsas de estudo; Dia 22/04, 

15:00 horas - reunião com a Franciele representante da Ânima para discutir 

sobre filiados, contribuições e outros assuntos. 

 Reunião com a Franciele – ÂNIMA - Quinta-feira, 22 de abril de 2021⋅15:00 

até 15:50 – notes: Descrição: colocar na agenda. Dia 22/04, 14:00 horas - 

reunião com Dr. Lester Unisul para discutir as bolsas de estudo; Dia 22/04, 

15:00 horas - reunião com a Franciele representante da Ânima para discutir 

sobre filiados, contribuições e outros assuntos. 

 Atendimento Remoto – SINPROESC - 23 de abril de 2021, 08:00 – 5 de 

março de 2021, 17:20; 

 Espaço Institucional - Sexta-feira, 23 de abril de 2021⋅08:30 até 09:20 - 

Local: SINPROESC - Sindicato Intermunicipal dos Professores no Estado de 

Santa Catarina - R. Cardeal Câmara, nº 146 - Barreiros, São José - SC, 

88110-070; 

 Reunião por videoconferência com DIEESE - Segunda-feira, 26 de abril de 

2021⋅09:00 até 10:50 - Local: 

https://zoom.us/meeting/register/tJYodeuqqTsvG9CcFYX9H_Cw2k4q9p0qf2

-y 

 Notes: Descrição: EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA 

REGIONAL ORDINÁRIA DO ESCRITÓRIO REGIONAL DO DIEESE 

DE SANTA CATARINA 
 Negociação Coletiva - III Contraproposta SINEPE - CCT 2021/2022 - Terça-

feira, 27 de abril de 2021⋅14:00 até 15:50 

 Local: https://meet.google.com/xmt-pdug-kvg 

 Reunião Comissão UNIPLAC - Terça-feira, 27 de abril de 2021⋅16:00 até 

17:50 - Entrar com o Google Meet - meet.google.com/dgn-yapu-gip -  

 Local: SINPROESC - Sindicato Intermunicipal dos Professores no Estado de 

Santa Catarina - R. Cardeal Câmara, nº 146 - Barreiros, São José - SC, 

88110-070 

 Reunião - Prof. Tais e Arceloni - Quinta-feira, 29 de abril de 2021⋅09:00 até 

09:50 - Entrar com o Google Meet - meet.google.com/rmx-gchx-gjr 

 Local: SINPROESC - Sindicato Intermunicipal dos Professores no Estado de 

Santa Catarina - R. Cardeal Câmara, nº 146 - Barreiros, São José - SC, 

88110-070; 

http://www.ugtsc.org.br/
mailto:sinproesc@sinproesc.org.br
mailto:secretaria@sinproesc.org.br
mailto:assessoria@sinproesc.org.br
mailto:assessoria2@sinproesc.org.br
mailto:presidente@sinproesc.org.br
http://www.sinproesc.org.br/
mailto:lages@sinproesc.org.br
mailto:riodosul@sinproesc.org.br
mailto:joacaba@sinproesc.org.br
mailto:curitibanos@sinproesc.org.br
https://zoom.us/meeting/register/tJYodeuqqTsvG9CcFYX9H_Cw2k4q9p0qf2-y
https://zoom.us/meeting/register/tJYodeuqqTsvG9CcFYX9H_Cw2k4q9p0qf2-y
https://meet.google.com/xmt-pdug-kvg
https://meet.google.com/dgn-yapu-gip?authuser=0&hs=122
meet.google.com/dgn-yapu-gip
https://meet.google.com/rmx-gchx-gjr?authuser=0&hs=122
meet.google.com/rmx-gchx-gjr
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REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 

 

 

(48) 99185-5871 

 Responder Ofício MPT – Academia - Segunda-feira, 3 de maio de 2021⋅08:45 

até 09:35 - Local: SINPROESC - Sindicato Intermunicipal dos Professores no 

Estado de Santa Catarina - R. Cardeal Câmara, nº 146 - Barreiros, São José - 

SC, 88110-070,  

 Reunião por videoconferência com DIEESE - Segunda-feira, 3 de maio de 

2021⋅09:00 até 10:50 - Local: 

https://zoom.us/meeting/register/tJYodeuqqTsvG9CcFYX9H_Cw2k4q9p0qf2

-y 

 Notes: Descrição: EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA 

REGIONAL ORDINÁRIA DO ESCRITÓRIO REGIONAL DO DIEESE 

DE SANTA CATARINA 

 Reunião COMED - Quarta-feira, 5 de maio de 2021⋅14:00 até 15:50 

 Notes: Descrição: Prezados conselheiros, Boa tarde! Convocamos para a 

nossa plenária que acontecerá no dia 05/05 As 14:00h por meio do aplicativo 

Google Meet, onde fora confirmado e enviado por e-mail. 
 Edital de 

Convocação - 

Assembleia Geral 

Ordinária – SESI - 

Quinta-feira, 6 de 

maio de 2021⋅17:45 

até 20:05 - Entrar 

com o Google Meet 

- 

meet.google.com/u

df-nyky-nxk - 

Local: 

SINPROESC - 

Sindicato Intermunicipal dos Professores no Estado de Santa Catarina - R. 

Cardeal Câmara, nº 146 - Barreiros, São José - SC, 88110-0 

 Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária – SIACADESC - Sexta-

feira, 7 de maio de 2021⋅17:45 até 19:35 - Entrar com o Google Meet - 

meet.google.com/haz-sojr-abx - Local: SINPROESC - Sindicato 

Intermunicipal dos Professores no Estado de Santa Catarina - R. Cardeal 

Câmara, nº 146 - Barreiros, São José - SC, 88110- 

 Espaço Institucional - Segunda-feira, 10 de maio de 2021⋅08:30 até 09:20 - 

Local: SINPROESC - Sindicato Intermunicipal dos Professores no Estado de 

Santa Catarina - R. Cardeal Câmara, nº 146 - Barreiros, São José - SC, 

88110-070 

http://www.ugtsc.org.br/
mailto:sinproesc@sinproesc.org.br
mailto:secretaria@sinproesc.org.br
mailto:assessoria@sinproesc.org.br
mailto:assessoria2@sinproesc.org.br
mailto:presidente@sinproesc.org.br
http://www.sinproesc.org.br/
mailto:lages@sinproesc.org.br
mailto:riodosul@sinproesc.org.br
mailto:joacaba@sinproesc.org.br
mailto:curitibanos@sinproesc.org.br
https://zoom.us/meeting/register/tJYodeuqqTsvG9CcFYX9H_Cw2k4q9p0qf2-y
https://zoom.us/meeting/register/tJYodeuqqTsvG9CcFYX9H_Cw2k4q9p0qf2-y
https://meet.google.com/udf-nyky-nxk?authuser=0&hs=122
https://meet.google.com/udf-nyky-nxk?authuser=0&hs=122
meet.google.com/udf-nyky-nxk
meet.google.com/udf-nyky-nxk
https://meet.google.com/haz-sojr-abx?authuser=0&hs=122
meet.google.com/haz-sojr-abx
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REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 

 

 

(48) 99185-5871 

  Reunião por videoconferência com DIEESE - Segunda-feira, 10 de maio de 

2021⋅09:00 até 10:50 - Local: 

https://zoom.us/meeting/register/tJYodeuqqTsvG9CcFYX9H_Cw2k4q9p0qf2

-y; 

 Assembleia Geral Extraordinária – UNIPLAC - Quarta-

feira, 12 de maio de 2021⋅17:45 até 19:35 - Entrar com o Google Meet - 

meet.google.com/rzk-ytmy-gdm - Local: SINPROESC - Sindicato Intermunicipal dos 

Professores no 

Estado de Santa 

Catarina - R. Cardeal 

Câmara, nº 146 - 

Barreiros, São José - 

SC, 88110-070;  

 Notes: Descrição: 

EDITAL DE 

CONVOCAÇÃO 

DA 

ASSEMBLEIA 

REGIONAL 

ORDINÁRIA DO 

ESCRITÓRIO 

REGIONAL DO 

DIEESE DE 

SANTA 

CATARINA 

 Comitê de Retorno 

às Aulas - 

Segunda-feira, 17 

de maio de 

2021⋅13:30 até 

15:20 - Local: 

https://meet.google.

com/tqw-odwa-ima 

- notes: Descrição: 

Reunião Comitê COVID Segunda-feira, 17 de maio 1:30 Google Meet: 

https://meet.google.com/tqw-odwa-ima 

 Reunião de Negociação SIACADESC - Terça-feira, 18 de maio de 

2021⋅13:30 até 15:20 - Local: https://meet.google.com/jjy-vojj-nwy – notes: 

Descrição: De: FETEESC - Para: Sindicatos da Base - Assunto: Reunião de 

Negociação SIACADESC - Dia: 10/05/2021 

http://www.ugtsc.org.br/
mailto:sinproesc@sinproesc.org.br
mailto:secretaria@sinproesc.org.br
mailto:assessoria@sinproesc.org.br
mailto:assessoria2@sinproesc.org.br
mailto:presidente@sinproesc.org.br
http://www.sinproesc.org.br/
mailto:lages@sinproesc.org.br
mailto:riodosul@sinproesc.org.br
mailto:joacaba@sinproesc.org.br
mailto:curitibanos@sinproesc.org.br
https://zoom.us/meeting/register/tJYodeuqqTsvG9CcFYX9H_Cw2k4q9p0qf2-y
https://zoom.us/meeting/register/tJYodeuqqTsvG9CcFYX9H_Cw2k4q9p0qf2-y
https://meet.google.com/rzk-ytmy-gdm?authuser=0&hs=122
meet.google.com/rzk-ytmy-gdm
https://meet.google.com/tqw-odwa-ima
https://meet.google.com/tqw-odwa-ima
https://www.google.com/url?q=https://meet.google.com/tqw-odwa-ima&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2itJTybEYJSaUzWED35zpd
https://meet.google.com/jjy-vojj-nwy
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REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 

 

 

(48) 99185-5871 

 Reunião por vídeo conferência com DIEESE - Quarta-feira, 19 de maio de 

2021⋅09:00 até 10:50 - Local: https://www.dieese.org.br/ 

 Reunião - SIACADESC, SESI e SINEPE - Quinta-feira, 20 de maio de 

2021⋅14:00 até 15:20 - Local: https://meet.google.com/qbk-ufht-cbz – notes: 

Descrição: De: FETEESC Para: Sindicatos da Base Assunto: Negociação 

Coletiva Dia: 18/05/2021 

 Evento sobre mundo do trabalho - Sexta-feira, 21 de maio de 2021⋅19:00 até 

20:50 - Local: https://futurodotrabalho.paginas.ufsc.br/ - notes: Descrição: O 

futuro do trabalho na América Latina se tornou ainda mais incerto após o 

início da pandemia de COVID-19. A Universidade pública, como espaço de 

produção, acumulação e disseminação de conhecimentos, desempenha uma 

função social imprescindível para compreender a realidade e projetar o 

futuro. Através do princípio constitucional de indissociabilidade do ensino, 

pesquisa e extensão, o ciclo de seminários “O futuro do trabalho: perspectivas 

latino-americanas” objetiva promover a articulação do conhecimento 

científico com a sociedade através da divulgação de pesquisas, experiências e 

debates sobre o trabalho na América Latina. 

 A conferência de lançamento, no dia 21 maio de 2021, às 19h, assim como os 

seminários, previstos para outubro e novembro de 2021, irão ocorrer de 

maneira virtual, com a transmissão audiovisual pelos canais do Youtube 

“Fazendo Escola” e do Laboratório de Sociologia do Trabalho/UFSC, com 

acesso público e gratuito por tempo indeterminado. 

 Espaço Institucional - Segunda-feira, 24 de maio de 2021⋅08:30 até 09:20 - A 

cada 15 dias, até 23 jul. 2021 - Local: SINPROESC - Sindicato 

Intermunicipal dos Professores no Estado de Santa Catarina - R. Cardeal 

Câmara, nº 146 - Barreiros, São José - SC, 88110-07 

 Reunião por vídeo conferência com DIEESE - Segunda-feira, 24 de maio de 

2021⋅09:00 até 10:50 - Semanal: cada segunda-feira, até 14 jun. 2021 - Local: 

https://zoom.us/meeting/register/tJYodeuqqTsvG9CcFYX9H_Cw2k4q9p0qf2

-y 

 Notes: Descrição: EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA 

REGIONAL ORDINÁRIA DO ESCRITÓRIO REGIONAL DO DIEESE 

DE SANTA CATARINA 

 Negociação Coletiva – Siacadesc - Segunda-feira, 24 de maio de 2021⋅13:30 

até 14:50 - Local: https://meet.google.com/xfs-azio-dpa 

 Notes: Descrição: De: FETEESC Para: Sindicatos da Base Assunto: 

Negociação Coletiva Siacadesc - Dia: 21/05/2021 - Prezados Presidentes 

Conforme deliberado em nosso último encontro, segue os dados da próxima 

reunião com o Siacadesc. Segunda-feira, 24/05 13h30m – 14h30m 

 Reunião por vídeo conferência com DIEESE - Quarta-feira, 26 de maio de 

2021⋅09:00 até 10:50 - Local: https://www.dieese.org.br/ 

http://www.ugtsc.org.br/
mailto:sinproesc@sinproesc.org.br
mailto:secretaria@sinproesc.org.br
mailto:assessoria@sinproesc.org.br
mailto:assessoria2@sinproesc.org.br
mailto:presidente@sinproesc.org.br
http://www.sinproesc.org.br/
mailto:lages@sinproesc.org.br
mailto:riodosul@sinproesc.org.br
mailto:joacaba@sinproesc.org.br
mailto:curitibanos@sinproesc.org.br
https://www.dieese.org.br/
https://meet.google.com/qbk-ufht-cbz
https://futurodotrabalho.paginas.ufsc.br/
https://zoom.us/meeting/register/tJYodeuqqTsvG9CcFYX9H_Cw2k4q9p0qf2-y
https://zoom.us/meeting/register/tJYodeuqqTsvG9CcFYX9H_Cw2k4q9p0qf2-y
https://meet.google.com/xfs-azio-dpa
https://www.dieese.org.br/
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REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 

 

 

(48) 99185-5871 

 Negociação Coletiva SESI - Quarta-feira, 26 de maio de 2021⋅10:30 até 11:50 

- Local: https://meet.google.com/cno-wdka-spy – notes:  

 Descrição: De: FETEESC Para: Sindicatos da Base Assunto: Negociação 

Coletiva SESI Dia: 25/05/2021 Prezados Presidentes Conforme definido em 

nosso último encontro, segue os dados da reunião de negociação sobre o 

SESI: Quarta-feira, 26 de maio · 10:30 até 11:30 Informações de participação 

do Google Meet Link: https://meet.google.com/cno-wdka-spy Saudações 

sindicais Prof. Antônio Bittencourt Filho 

  Posse nova diretoria da Associação dos Magistrados do Trabalho da 12ª 

Região - AMATRA12 - Sexta-feira, 28 de maio de 2021⋅16:30 até 19:20 

 Local: 

https://zoom.us/j/96005166051?pwd=QWdzUCtkSHNOSFc2cGVncXpaTGo

4dz09 – notes 

Descrição: 

Fwd: Convite 

- Posse nova 

diretoria da 

Associação 

dos 

Magistrados 

do Trabalho 

da 12ª Região 

- AMATRA12 

 Negociação 

Coletiva 

Siacadesc - 

Segunda-feira, 31 de maio de 2021⋅13:30 até 14:50 - 

https://meet.google.com/ggk-ihcd-uof - De: FETEESC - Para: Sindicatos da 

Base - Assunto: Negociação Coletiva Siacadesc - Dia: 28/05/2021 - Prezados 

Presidentes, conforme deliberado em nosso último encontro, segue os dados 

da próxima reunião com o Siacadesc. Segunda-feira, 31/05 -  13h30m – 

14h30m - Link: https://meet.google.com/ggk-ihcd-uof - Saudações sindicais - 

Prof. Antônio Bittencourt Filho; 

 Reunião por vídeo conferência com DIEESE - Quarta-feira, 2 de junho de 

2021⋅09:00 até 10:50 - Local: https://www.dieese.org.br/ 

 Negociação Coletiva Siacadesc - Quarta-feira, 2 de junho de 2021⋅14:00 até 

15:20 - Local: https://meet.google.com/ghz-xuxk-gvj - notes: Descrição: De: 

FETEESC Para: Sindicatos da Base Assunto: Negociação Coletiva Siacadesc 

Dia: 02/06/2021 Prezados Presidentes Dados para nossa reunião de hoje. 

Quarta-feira, 2 de junho · 14:00 até 15:00 Link: https://meet.google.com/ghz-

xuxk-gvj Saudações sindicais Prof. Antônio Bittencourt Filho 

http://www.ugtsc.org.br/
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REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 

 

 

(48) 99185-5871 

 Expedição 

Eletrônica de 

Documentos PP 

000433.2020.12.

000/6 - Col. 

Muller - Sexta-

feira, 4 de junho 

de 2021⋅08:30 

até 09:20 - 

Local: 

SINPROESC - 

Sindicato Intermunicipal dos Professores no Estado de Santa Catarina - R. 

Cardeal Câmara, nº 146 - Barreiros, São José - SC, 88110-070, Brasil – 

notes Descrição: Respondido no Ofício nº 076/2021 - Ação de Exibição de 

Documentos - Colégio Muller; 

 Espaço Institucional - Terça-feira, 8 de junho de 2021⋅08:30 até 09:20 - 

Local: SINPROESC - Sindicato Intermunicipal dos Professores no Estado de 

Santa Catarina - R. Cardeal Câmara, nº 146 - Barreiros, São José - SC, 

88110-070; 

 Reunião por vídeo conferência com DIEESE - Quarta-feira, 9 de junho de 

2021⋅09:00 até 10:50 - Local: https://www.dieese.org.br/ 

 Reunião COMED - Quarta-feira, 9 de junho de 2021⋅14:00 até 15:50 

 Local: https://meet.google.com/hrm-nsoc-vax - notes Descrição: Para 

participar da reunião no Google Meet, clique neste link: 

https://meet.google.com/hrm-nsoc-vax  

 Reunião SIACADESC - Quarta-feira, 9 de junho de 2021⋅14:00 até 15:20 - 

Local: SINPROESC - Sindicato Intermunicipal dos Professores no Estado de 

Santa Catarina - R. Cardeal Câmara, nº 146 - Barreiros, São José - SC, 

88110-070, Brasil – notes Descrição: negociação SIACADESC 

 Assembleia Representante Sindical – UNISUL - Quinta-feira, 10 de junho de 

2021⋅14:00 até 15:20 - Entrar com o Google Meet 
 meet.google.com/wie-ecin-gua - Local: SINPROESC - Sindicato 

Intermunicipal dos Professores no Estado de Santa Catarina - R. Cardeal 

Câmara, nº 146 - Barreiros, São José - SC, 88110-070; 

 CONVOCAÇÃO - Reunião para apresentação do Monitoramento do Plano 

Municipal de Educação – COMESJ - Terça-feira, 15 de junho de 2021⋅09:00 

até 10:50 - Local: Av. Acioni Souza Filho, 403 - Centro, São José - SC, 

88102-600, 

 Reunião do Comitê Retorno às aulas - Terça-feira, 15 de junho de 2021⋅10:30 

até 11:50 - Local: SINPROESC - Sindicato Intermunicipal dos Professores no 

Estado de Santa Catarina - R. Cardeal Câmara, nº 146 - Barreiros, São José - 

SC, 88110-070; 
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REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 

 

 

(48) 99185-5871 

 Reunião por vídeo conferência com DIEESE - Quarta-feira, 16 de junho de 

2021⋅09:00 até 10:50 - Local: https://www.dieese.org.br/ 

 Negociação Coletiva SESI, SESC e SENAC - Quarta-feira, 16 de junho de 

2021⋅14:00 até 15:20 - Local: https://meet.google.com/wwv-hmgp-ons 

 Reunião ÂNIMA/UNISUL - Acordo Bolsas de Estudo – 2022 - Quarta-feira, 

16 de junho de 2021⋅15:00 até 15:50 

 Reunião UGT Nacional - Segunda-feira, 21 de junho de 2021⋅09:00 até 11:50 

 Reunião do Comitê Retorno às aulas - Terça-feira, 22 de junho de 2021⋅10:30 

até 11:20 - Local: SINPROESC - Sindicato Intermunicipal dos Professores no 

Estado de Santa Catarina - R. Cardeal Câmara, nº 146 - Barreiros, São José - 

SC, 88110-070 

 MPT - Reunião - Marcelo Martins Dal Pont - Terça-feira, 22 de junho de 

2021⋅14:30 até 16:50 - Local: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ODMzMGU0NWItYTNmNi00NWRkLWJiODctN2UzO

GI1YjViYzFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d511aacd-

8b6e-4fe1-8773-9724e26e88a3%22%2c%22Oid%22%3a%2211bc531c-588c-

4f1d-a3b2-d819972cfa29%22%7d 

 Notes - Descrição: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - Procuradoria 

Regional do Trabalho 12a Região - FLORIANÓPOLIS 2021 - Ano 

Internacional para a Eliminação do Trabalho 

Infantil#ChegadeTrabalhoInfantil Notificação de Audiência nº 58369.2021 - 

Florianópolis/SC, 09 de junho de 2021 - Ao Senhor Carlos Magno da Silva 

Bernardo, Presidente do Sindicato Intermunicipal dos Professores no Estado 

de Santa Catarina – SINPROESC assessoria@sinproesc.org.br Assunto: 

Notificação de audiência Referência: PA-Mediação nº. 

000620.2021.12.000/9Senhor Presidente, De ordem do Exmo. Procurador do 

Trabalho Marcelo Martins Dal Pont, com fundamento nos artigos 127 e 129, 

inciso VI da Constituição Federal e artigo 8º, inciso VII da Lei Complementar 

nº 75, de 20 de maio de 1993, intima-se Vossa Senhoria para audiência 

administrativa em 22/06/2021, às 14:30h min, relativa ao pedido de mediação 

anexo, a ser realizada de maneira remota, por vídeo conferência, utilizando a 

ferramenta Microsoft Teams, conforme convite enviado nesta data para o 

endereço de e-mail supramencionado. Atenciosamente, (assinado 

eletronicamente) Flávia Carolina Postalli Rodrigues Alloy - Técnica do 

MPU/Administração Documento assinado eletronicamente por Flávia 

Carolina Postalli Rodrigues Alloy em 09/06/2021, às 21h04min41s (horário 

de Brasília). Verificação documento original: 

http://www.prt12.mpt.mp.br/servicos/autenticidade-de-

documentos?view=autenticidades id=2611090&ca=CPJDHL7TY8VL43T3 

 Espaço Institucional - Quarta-feira, 23 de junho de 2021⋅08:30 até 09:20 - 

Local: SINPROESC - Sindicato Intermunicipal dos Professores no Estado de 
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REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 

 

 

(48) 99185-5871 

Santa Catarina - R. Cardeal Câmara, nº 146 - Barreiros, São José - SC, 

88110-070 

 Reunião para discussão do reajuste salarial de 2021 - 10,47% - UNIPLAC - 

Quarta-feira, 23 de junho de 2021⋅10:00 até 11:50 - Entrar com o Google 

Meet - meet.google.com/ebs-yjhi-dqp- Local: SINPROESC - Sindicato 

Intermunicipal dos Professores no Estado de Santa Catarina - R. Cardeal 

Câmara, nº 146 - Barreiros, São José - SC, 88110-070, Brasil – notes - 

Descrição: prepara um link para amanhã às 10:00 horas com a UNIPLAC 

com a seguinte pauta: reunião para discussão do reajuste salarial de 2021 - 

10,47%. Encaminha para a Sônia e me encaminha que tenho que passar para 

outras pessoas que vão participar. 

 Reunião de Negociação Coletiva SESI, SESC e SENAC - Quarta-feira, 23 de 

junho de 2021⋅10:00 até 11:20 - Local: meet.google.com/twx-pebv-ppk – 

notes - Descrição: De: FETEESC Para: Sindicatos da Base Assunto: Reunião 

de Negociação Coletiva SESI, SESC e SENAC Reunião dia 23/06 as 10 

horas, abaixo o link para participar da reunião. meet.google.com/twx-pebv-

ppk 

 COMESJ - Fiscalização nas instituições de ensino da região de São José - 

Quarta-feira, 23 de junho de 2021⋅15:00 até 18:20 

 Curso de Prevenção contra o COVID-19 – UGT - Segunda-feira, 28 de junho 

de 2021⋅09:30 até 11:20 - Local: 

https://us02web.zoom.us/j/82859141849?pwd=RFhBY0R 

 Curso de Prevenção contra o COVID-19 – UGT - Terça-feira, 29 de junho de 

2021⋅09:30 até 11:20 - Local: 

https://us02web.zoom.us/j/82859141849?pwd=RFhBY0Rj, Reunião do 

Comitê Retorno às aulas - Terça-feira, 29 de junho de 2021⋅10:30 até 11:20 - 

Local: SINPROESC - Sindicato Intermunicipal dos Professores no Estado de 

Santa Catarina - R. Cardeal Câmara, nº 146 - Barreiros, São José - SC, 

88110-070, B; 

 Reunião por vídeo conferência com DIEESE - Quarta-feira, 30 de junho de 

2021⋅09:00 até 10:50 - Local: https://www.dieese.org.br/ 

 Os desafios LGBTQIA+ no mercado de trabalho 

 Quarta-feira, 30 de junho de 2021⋅10:00 até 12:20 - Local: 

https://zoom.us/j/99618851366?pwd=ejMyMjZwbUY3VVRUS1BQTUF1SjE

rQT09 – notes - Descrição: SINDICATO DE ASSEIO E CONSERVACAO - 

SIEMACO/SP está convidando você para o evento - Os desafios LGBTQIA+ 

no mercado de trabalho, que será realizado a partir das 10h00, no dia 30 de 

junho de 2021(amanhã) através do link: 

https://zoom.us/j/99618851366?pwd=ejMyMjZwbUY3VVRUS1BQTUF1SjE

rQT09 ID da reunião: 996 1885 1366 Senha de acesso: 052014 
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incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 
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 Palestra LGPD/FGTS/ACT - Quinta-feira, 1 de julho de 2021⋅14:00 até 17:50 

- Local: 

https://us02web.zoom.us/j/89973508880?pwd=Y2huWkFUdVlkSTBJWUo5

RkNLWDMxdz0 - Notes Descrição: União Geral dos Trabalhadores está 

convidando você para uma reunião Zoom agendada. Tópico: Zoom meeting 

invitation - Reunião Zoom de União Geral dos Trabalhadores do Estado São 

Paulo 

 Hora: 1 jul. 2021 02:00 da tarde São Paulo, Entrar na reunião Zoom - 

https://us02web.zoom.us/j/89973508880?pwd=Y2huWkFUdVlkSTBJWU

o5RkNLWDMxdz09 - ID da reunião: 899 7350 8880 - Senha de acesso: 

121090; 

 Reunião com representantes da Uniplac - Sexta-feira, 2 de julho de 

2021⋅10:00 até 11:50 - Entrar com o Google Meet - meet.google.com/siy-

jqpo-jvr - Local: SINPROESC - Sindicato Intermunicipal dos Professores no 

Estado de Santa Catarina - R. Cardeal Câmara, nº 146 - Barreiros, São José - 

SC, 88110-070, Brasil – notes Descrição: Cria um link para sexta feira às 

1000h. Reunião com representantes da Uniplac. Assunto: Reajuste salarial 

2021. Encaminha para a Sônia e pede para ela encaminhar para o Dr. Ângelo; 

 COMESJ - Reunião no Conselho Municipal de Educação de São José - Terça-

feira, 6 de julho de 2021⋅09:00 até 10:20 – notes Descrição: Coloca na 

agenda. Dia 06 às 9h reunião no Conselho Municipal de Educação de São 

José 

 Reunião - UNIMED x SINPROESC - Terça-feira, 6 de julho de 2021⋅10:00 

até 10:50 - Local: https://meet.google.com/qaw-mkjh-hrx?hs=122&authuser  

 Reunião do Comitê Retorno às aulas - Terça-feira, 6 de julho de 2021⋅10:30 

até 11:20 - Local: SINPROESC - Sindicato Intermunicipal dos Professores no 

Estado de Santa Catarina - R. Cardeal Câmara, nº 146 - Barreiros, São José - 

SC, 88110-070,  

 Reunião – SINPROESC x Professores – UNISUL - Terça-feira, 6 de julho de 

2021⋅19:00 até 20:20 - Entrar com o Google Meet - meet.google.com/naf-

ebpx-zxu - Local: SINPROESC - Sindicato Intermunicipal dos Professores 

no Estado de Santa Catarina - R. Cardeal Câmara, nº 146 - Barreiros, São 

José - SC, 88110-070. 

 Reunião por vídeo conferência com DIEESE - Quarta-feira, 7 de julho de 

2021⋅09:00 até 10:50 - Local: https://www.dieese.org.br/ 

 Reunião COMED - Quarta-feira, 7 de julho de 2021⋅14:00 até 15:50 

 Espaço Institucional - Quinta-feira, 8 de julho de 2021⋅08:30 até 09:20 - 

Local: SINPROESC - Sindicato Intermunicipal dos Professores no Estado de 

Santa Catarina - R. Cardeal Câmara, nº 146 - Barreiros, São José - SC, 

88110-070; 

 Reunião - Ensino Superior - Segunda-feira, 12 de julho de 2021⋅10:00 até 

11:20 - Entrar com o Google Meet - meet.google.com/nzr-xqfp-bio 
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ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 
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 Local: SINPROESC - Sindicato Intermunicipal dos Professores no Estado de 

Santa Catarina - R. Cardeal Câmara, nº 146 - Barreiros, São José - SC, 

88110-070,  

 Reunião - Prof. Carlos Magno x Ivete de Fátima Rossato - Segunda-feira, 12 

de julho de 2021⋅19:00 até 19:50 - Entrar com o Google Meet - 

meet.google.com/cuc-rfpa-etc 

 Reunião do Comitê Retorno às aulas - Terça-feira, 13 de julho de 2021⋅10:30 

até 11:20 - Local: SINPROESC - Sindicato Intermunicipal dos Professores no 

Estado de Santa Catarina - R. Cardeal Câmara, nº 146 - Barreiros, São José - 

SC, 88110-070,  

 Reunião por vídeo conferência com DIEESE - Quarta-feira, 14 de julho de 

2021⋅09:00 até 10:50 - Local: https://www.dieese.org.br/ 

 Reunião COMESJ - Quarta-feira, 14 de julho de 2021⋅14:00 até 16:50 - 

Local: Av. Acioni Souza Filho, 430 - Praia Comprida, São José - SC, 

88103-790, 

Brasil – notes - 

Descrição: 

Boa tarde 

Conselheiros! 

Nossa Sessão 

Plenária que 

estava 

programada 

para amanhã 

(30/06), será 

transferida 

para o dia 14 

de julho de 

2021. Em 

caráter de 

urgência e com 

a finalidade de 

construir e 

analisar uma 

Normativa 

para substituir 

a de n. 

08/2020, que 

cita normas 

sobre a 

avaliação da rede municipal nesse período de pandemia. No dia 06/07 (terça-

http://www.ugtsc.org.br/
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médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 
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feira) às 14h, a Comissão de Legislação e Normas estará reunida para 

discussão desta normativa. Tomamos essa decisão por acreditar que não há 

necessidade de realizarmos duas Sessões em um intervalo tão curto de tempo. 

Certos da compreensão de todos, agradecemos. Atenciosamente, Equipe 

COMESJ. 

 Assembleia Presidentes e Assessores - SIACADESC/SESC/SENAC - Quinta-

feira, 15 de julho de 2021⋅14:00 até 15:20 - Local: 

https://meet.google.com/dno-dmsb-dpc 

 Assembleia Geral Ordinária – SINPROESC x SAAERS x UNIPLAC - 

Quinta-feira, 15 de julho de 2021⋅18:15 até 20:05 - Local: 

https://meet.google.com/kmt-bdpq-riw 

 Reunião do Comitê Retorno às aulas - Terça-feira, 20 de julho de 2021⋅10:30 

até 11:20 - Semanal: cada terça-feira, até 23 nov. 2021 - Local: SINPROESC 

- Sindicato Intermunicipal dos Professores no Estado de Santa Catarina - R. 

Cardeal Câmara, nº 146 - Barreiros, São José - SC, 88110-07 

 Reunião - COMESJ - Conselho Municipal de Educação de São José - Terça-

feira, 20 de julho de 2021⋅14:00 até 15:50 - Local: 

https://meet.google.com/cuq-pvyh-qjx 

 Reunião por vídeo conferência com DIEESE - Quarta-feira, 21 de julho de 

2021⋅09:00 até 10:50 - Local: https://www.dieese.org.br/ 

 Reunião Depto Jurídico – Presencial - Quarta-feira, 21 de julho de 2021⋅10:00 

até 11:20 - Local: SINPROESC - Sindicato Intermunicipal dos Professores no 

Estado de Santa Catarina - R. Cardeal Câmara, nº 146 - Barreiros, São José - 

SC, 88110-070,  

 Reunião - SINPROESC x Col. Muller - Quinta-feira, 22 de julho de 

2021⋅14:00 até 14:50 - Entrar com o Google Meet - meet.google.com/qbz-

xqab-thq - Local: SINPROESC - Sindicato Intermunicipal dos Professores no 

Estado de Santa Catarina - R. Cardeal Câmara, nº 146 - Barreiros, São José - 

SC, 88110-070, 

 Reunião do Comitê Retorno às aulas - Terça-feira, 27 de julho de 2021⋅10:30 

até 11:20 - Local: SINPROESC - Sindicato Intermunicipal dos Professores no 

Estado de Santa Catarina - R. Cardeal Câmara, nº 146 - Barreiros, São José - 

SC, 88110-070,  

 Negociação Coletiva Sistema S e Siacadesc 2021/2022 - Quinta-feira, 29 de 

julho de 2021⋅10:00 até 11:20 - Local: 

 https://meet.google.com/swc-vfcf-upp – notes Descrição: De: FETEESC Para: 

Sindicato da base Assunto: Negociação Coletiva Sistema S e Siacadesc 

2021/2022 Prezados Presidentes Considerando as negociações em andamento, 

ficam todos convocados para reunião deliberativa a ser realizada na seguinte 

data: Quinta-feira, 29 de jul. • 10:00 – 11:00 Link: 

https://meet.google.com/swc-vfcf-upp Saudações sindicais Prof. Antônio 

Bittencourt Filho 
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REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 

 

 

(48) 99185-5871 

 Reunião FETEESC - Quinta-feira, 29 de julho de 2021⋅11:00 até 12:20 - 

Local: https://meet.google.com/kmj-dzuv-mru – notes Descrição: Reunião 

FETEESC Quinta-feira, 29 de julho · 11:00 até 12:00 Informações de 

participação do Google Meet Link da videochamada: 

https://meet.google.com/kmj-dzuv-mru 

 XXVII – 

Qualieduc - 

Quinta-feira, 

29 de julho de 

2021⋅19:00 até 

21:20 

 XXVII – 

Qualieduc - 

Quinta-feira, 

30 de julho de 

2021⋅10:00 até 

12:20; 

 XXVII – 

Qualieduc - 

Quinta-feira, 

29 de julho de 

2021⋅10:00 até 

12:20; 

 Reunião do 

Comitê 

Retorno às 

aulas - Terça-

feira, 3 de 

agosto de 

2021⋅10:30 até 

11:20 - Local: 

SINPROESC - 

Sindicato 

Intermunicipal dos Professores no Estado de Santa Catarina - R. Cardeal 

Câmara, nº 146 - Barreiros, São José - SC, 88110-070; 

 Reunião por vídeo conferência com DIEESE - Quarta-feira, 4 de agosto de 

2021⋅09:00 até 10:50 - Local: https://www.dieese.org.br/ 

 Reunião COMED - EJA na Rede Municipal de Ensino de Palhoça - Quarta-

feira, 4 de agosto de 2021⋅14:00 até 15:50 - Local: 

https://meet.google.com/kuq-kajn-ran  

http://www.ugtsc.org.br/
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https://meet.google.com/kmj-dzuv-mru
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https://www.dieese.org.br/
https://meet.google.com/kuq-kajn-ran
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REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 

 

 

(48) 99185-5871 

 Congresso Internacional Freire e 

Vigotski: por uma Educação 

Emancipatória - 9 de agosto de 

2021, 08:00 – 12 de agosto de 2021, 

08:50 - Local: 

https://www.facebook.com/1483210

007/posts/102243 

 Reunião do Comitê Retorno às aulas 

- Terça-feira, 10 de agosto de 

2021⋅10:30 até 11:20 - Local: 

SINPROESC - Sindicato 

Intermunicipal dos Professores no 

Estado de Santa Catarina - R. 

Cardeal Câmara, nº 146 - Barreiros, São José - SC, 88110-07; 

 Reunião por vídeo conferência com DIEESE - Quarta-feira, 11 de agosto de 

2021⋅09:00 até 10:50 - Local: https://www.dieese.org.br/ 

 Reunião do Comitê Retorno às aulas - Terça-feira, 17 de agosto de 

2021⋅10:30 até 11:20 - Local: SINPROESC - Sindicato Intermunicipal dos 

Professores no Estado de Santa Catarina - R. Cardeal Câmara, nº 146 - 

Barreiros, São José - SC, 88110-070, Br 

 Reunião - Professores de Psicologia - Quarta-feira, 18 de agosto de 

2021⋅09:00 até 09:50 - Entrar com o Google Meet - meet.google.com/odv-

xedm-anz - Local: SINPROESC - Sindicato Intermunicipal dos Professores 

no Estado de 

Santa Catarina - 

R. Cardeal 

Câmara, nº 146 - 

Barreiros, São 

José - SC, 88110-

070; 

 Reunião - 

SINPROESC x 

ÂNIMA - Sexta-

feira, 20 de agosto 

de 2021⋅13:00 até 

14:50 

 Webconferência 

"Da relação com o 

saber à escola 

outra", com o 

Prof. Dr. Flávio Caetano da Silva - Segunda-feira, 23 de agosto de 

2021⋅19:30 até 21:50 - Local: https://youtu.be/16rK58xsCic - 

http://www.ugtsc.org.br/
mailto:sinproesc@sinproesc.org.br
mailto:secretaria@sinproesc.org.br
mailto:assessoria@sinproesc.org.br
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mailto:joacaba@sinproesc.org.br
mailto:curitibanos@sinproesc.org.br
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https://www.dieese.org.br/
https://meet.google.com/odv-xedm-anz?authuser=0&hs=122
meet.google.com/odv-xedm-anz
meet.google.com/odv-xedm-anz
https://youtu.be/16rK58xsCic
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REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 

 

 

(48) 99185-5871 

https://www.cech.ufscar.br/pt-br/news/webconferencia-da-relacao-com-o-

saber-a-escola-outra-dia-23-08-as-19h30  

 Plenária Remota - Anexo III - Terça-feira, 24 de agosto de 2021⋅10:00 até 

10:50 - Local: https://meet.google.com/eqh-ouwm-dww 

 Notes Descrição: EM TEMPO: para discutir este assunto e outros estamos 

convocando a plenária remota para amanhã (dia 20/08) as 10hs. Link: 

https://meet.google.com/eqh-ouwm-dww Saudações sindicais Prof. Antônio 

Bittencourt Filho 

 Reunião do Comitê 

Retorno às aulas - 

Terça-feira, 24 de 

agosto de 2021⋅10:30 

até 11:20 - Local: 

SINPROESC - 

Sindicato 

Intermunicipal dos 

Professores no Estado 

de Santa Catarina - R. 

Cardeal Câmara, nº 

146 - Barreiros, São 

José - SC, 88110-070 

 Webinário marca 

lançamento, nesta 

terça (24/8), da versão 

atualizada e ampliada 

da Cartilha do 

Trabalhador em 

Quadrinhos - Terça-

feira, 24 de agosto de 

2021⋅17:00 até 17:50 

– notes - Descrição: 

https://www.anamatra.org.br/index.php?option=com_content&view=article&i

d=31284:webinario-marca-lancamento-da-versao-atualizada-e-ampliada-da-

cartilha-do-trabalhador-em-quadrinhos&catid=2&Itemid=182 

 Reunião por vídeo conferência com DIEESE - Quarta-feira, 25 de agosto de 

2021⋅09:00 até 10:50 - Local: https://www.dieese.org.br/ 

 Reunião Professores UNIPLAC - Quarta-feira, 25 de agosto de 2021⋅11:00 

até 11:50 - Local: meet.google.com/aey-frap-rvz; 

 Reunião do Comitê Retorno às aulas - Terça-feira, 31 de agosto de 

2021⋅10:30 até 11:20 - Local: SINPROESC - Sindicato Intermunicipal dos 

http://www.ugtsc.org.br/
mailto:sinproesc@sinproesc.org.br
mailto:secretaria@sinproesc.org.br
mailto:assessoria@sinproesc.org.br
mailto:assessoria2@sinproesc.org.br
mailto:presidente@sinproesc.org.br
http://www.sinproesc.org.br/
mailto:lages@sinproesc.org.br
mailto:riodosul@sinproesc.org.br
mailto:joacaba@sinproesc.org.br
mailto:curitibanos@sinproesc.org.br
https://www.cech.ufscar.br/pt-br/news/webconferencia-da-relacao-com-o-saber-a-escola-outra-dia-23-08-as-19h30
https://www.cech.ufscar.br/pt-br/news/webconferencia-da-relacao-com-o-saber-a-escola-outra-dia-23-08-as-19h30
https://meet.google.com/eqh-ouwm-dww
https://www.google.com/url?q=https://meet.google.com/eqh-ouwm-dww&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2-ynZyMvB07o6M3Nz-NILu
https://www.google.com/url?q=https://www.anamatra.org.br/index.php?option%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D31284:webinario-marca-lancamento-da-versao-atualizada-e-ampliada-da-cartilha-do-trabalhador-em-quadrinhos%26catid%3D2%26Itemid%3D182&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3Gs69_3ZK8jjoZxsSz1D4t
https://www.google.com/url?q=https://www.anamatra.org.br/index.php?option%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D31284:webinario-marca-lancamento-da-versao-atualizada-e-ampliada-da-cartilha-do-trabalhador-em-quadrinhos%26catid%3D2%26Itemid%3D182&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3Gs69_3ZK8jjoZxsSz1D4t
https://www.google.com/url?q=https://www.anamatra.org.br/index.php?option%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D31284:webinario-marca-lancamento-da-versao-atualizada-e-ampliada-da-cartilha-do-trabalhador-em-quadrinhos%26catid%3D2%26Itemid%3D182&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3Gs69_3ZK8jjoZxsSz1D4t
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http://meet.google.com/aey-frap-rvz


 
 

Filiado 

 

   
 

Sede Administrativa: 

Rua: Cardeal Câmara, 146 – 

Conjunto D - Barreiros –  

88110-070 - São José – SC 

Tel. (48) 3047-7400 

sinproesc@sinproesc.org.br 

 

 E-MAIL 

 
  

SSEECCRREETTAARRIIAA  

Fone: (48) 3047-7417 

 (48) 3047-7418 

secretaria@sinproesc.org.br 
 

  

AASSSSEESSSSOORRIIAA  

Fone:  (48) 3047-7412 

assessoria@sinproesc.org.br 

 (48) 3047-7415 

assessoria2@sinproesc.org.br  
  

  

PPRREESSIIDDÊÊNNCCIIAA  

Fone:  (48) 3047-7416 

presidente@sinproesc.org.br 

 

  

  SSIITTEE  

www.sinproesc.org.br 
 

 

 

 

 
 

  

DDEELLEEGGAACCIIAASS  
  

  

  

LLAAGGEESS  

TTEELL..  ((4499))  33222255--11445500  

lages@sinproesc.org.br  
  

  

    

  

RRIIOO  DDOO  SSUULL  

TTEELL..  ((4477))  33552211--66446600  

riodosul@sinproesc.org.br  
  

  

  

  

JJOOAAÇÇAABBAA  

TTEELL..  ((4499))  33552222--33997777  

joacaba@sinproesc.org.br  
  

  

  

  

CCUURRIITTIIBBAANNOOSS  

TTEELL..  (49) 3241-4629  

curitibanos@sinproesc.org.br  
  

  

  

 

 

 

 

 

SSIINNDDIICCAATTOO  IINNTTEERRMMUUNNIICCIIPPAALL  DDOOSS  PPRROOFFEESSSSOORREESS  NNOO  EESSTTAADDOO  DDEE  SSCC  

““EEMM  DDEEFFEESSAA  DDEE  NNOOSSSSOOSS  DDIIRREEIITTOOSS  ““  

“FFFUUUNNNDDDAAADDDOOO   EEEMMM   111999666888” 
  

                                                                                                                                                          

 

Página 66 de 72 
 

REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 

 

 

(48) 99185-5871 

Professores no Estado de Santa Catarina - R. Cardeal Câmara, nº 146 - 

Barreiros, São José - SC, 88110-070; 

 Retorno MPT - Academia Energy Sports Center – 1311 - Quarta-feira, 1 de 

setembro de 2021⋅08:30 até 09:20 - SINPROESC - Sindicato Intermunicipal 

dos Professores no Estado de Santa Catarina - R. Cardeal Câmara, nº 146 - 

Barreiros, São José - SC, 88110-070, Brasil - Fwd: Expedição Eletrônica de 

Documentos - De Prof. Carlos Magno da Silva Bernardo 

<presidente@sinproesc.org.br> em 2021-08-18 10:43 - Detalhes Texto 

simples -  

 Ofício. Requisição de documentos ou informações 84836.2021.pdf - 

Despacho comum 84523.2021.pdf - Anexo de petição eletrônica externa 

42860.2021.pdf; 

 Reunião por vídeo conferência com DIEESE - Quarta-feira, 1 de setembro de 

2021⋅09:00 até 10:50 - Local: https://www.dieese.org.br/ 

 Reunião COMED - Quarta-feira, 1 de setembro de 2021⋅14:00 até 15:50 

 Reunião por vídeo conferência com DIEESE - Quarta-feira, 8 de setembro de 

2021⋅09:00 até 10:50 - Local: https://www.dieese.org.br/ 

 Negociação Coletiva - Reunião - SESC, SENAC, SIACADESC e 

ÂNIMA/UNISUL - Quarta-feira, 8 de setembro de 2021⋅14:00 até 15:50 - 

Local: https://meet.google.com/bhn-hqxj-fxf - notes Descrição: DE: 

FETEESC PARA : SINDICATOS DA BASE ASSUNTO: SESC, SENAC, 

SIACADESC e ÂNIMA/UNISUL Data: 02/09/2021 Prezado(a) 

Companheiro(a): Conforme decidimos na nossa última reunião remota 

estamos fixando a data de 08/09/2021 – 14hs para a discussão e 

encaminhamento sobre os seguintes assuntos: a. Viabilidade de acordo 

coletivo de trabalho, conforme aceno da ânima: b. Pendências com SESC, 

SENAC e SIACADESC 

 Reunião Direção Aceias - Sexta-feira, 10 de setembro de 2021⋅10:00 até 

11:30 - Entrar com o Google Meet - meet.google.com/gdz-tpbg-dzg 

 Reunião - PA-MED 000620.2021.12.000/9 - Sexta-feira, 10 de setembro de 

2021⋅13:40 até 14:30 - Local: SINPROESC - Sindicato Intermunicipal dos 

Professores no Estado de Santa Catarina - R. Cardeal Câmara, nº 146 - 

Barreiros, São José - SC, 88110-070, Brasil – notes Descrição: Cancelado 

conforme solicitação via ofício SINPROESC nº 264/2021; 

 Reunião por vídeo conferência com DIEESE - Quarta-feira, 15 de setembro 

de 2021⋅09:00 até 10:50 - Local:https://www.dieese.org.br/ 

 Atendimento SINPROESC - 16 de setembro de 2021, 08:00 – 17 de setembro 

de 2021, 17:00 - SINPROESC - Sindicato Intermunicipal dos Professores no 

Estado de Santa Catarina - R. Cardeal Câmara, nº 146 - Barreiros, São José - 

SC, 88110-07  

 22/09 a 23/09 - Visita as bases; 

http://www.ugtsc.org.br/
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REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 

 

 

(48) 99185-5871 

 Reunião por vídeo conferência com DIEESE - Quarta-feira, 22 de setembro 

de 2021⋅09:00 até 10:50 - Local: https://www.dieese.org.br/ 

 Plenária FETEESC - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS 

C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - Quinta-feira, 23 de setembro de 

2021⋅14:00 até 15:20 - Local: https://meet.google.com/zjm-uuns-jgu - notes 

Descrição: Prezado Presidente, Nos termos da nossa reunião, segue 

anexo SUGESTÃO de petição inicial da AÇÃO DE PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVAS C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

Frente a isto, convocamos o presidente e assessores jurídicos do sindicato 

para reunião no dia 23/09, conforme combinado em nossa planária, para 

debater o assunto. Quinta-feira, 23 de setembro - Horário: 14h - Link: 

https://meet.google.com/zjm-uuns-jgu 

- Ou disque: (BR) +55 51 4560-7789 

PIN: 347 992 806# - Outros números 

de telefone: https://tel.meet/zjm-uuns-

jgu?pin=2314257884740 

 Audiência de Instrução - 

Sindicato/Joel x soc de educação 

superior e cultura - Quinta-feira, 23 

de setembro de 2021⋅14:15 até 15:05 

- Local: R. Pref. Leopoldo 

Freiberger, 663 - Centro, Biguaçu - 

SC, 88160-000, Brasil – notes 

Descrição: Bom dia, sou a Renata do 

escritório Leiroza Advocacia, tudo 

bem? Quero avisar do agendamento 

da audiência de instrução. Data: 

23/09/2021 Horário: 14:15hs Local: 

Escritório Leiroza Advocacia e 

Previdenciária, que fica localizado na 

Rua Prefeito Leopoldo Freiberger, 663, fica na rua da caixa econômica 

federal, em frente a Hoffmann Barbearia. OBS.: - Levar de duas a três 

testemunhas estas não pode ser parentes somente colegas de trabalho; - Peço 

por gentileza que o Sr. e as testemunhas estejam no local com uma hora de 

antecedência. Qualquer dúvida estou à disposição Obrigada! 0000326-

84.2021.5.12.0059 

 Reunião do Comitê Retorno às aulas - Terça-feira, 28 de setembro de 

2021⋅10:30 até 11:20 - Local: SINPROESC - Sindicato Intermunicipal dos 

Professores no Estado de Santa Catarina - R. Cardeal Câmara, nº 146 - 

Barreiros, São José - SC, 88110-070,  
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REPRESENTATIVIDADE: Professores, Auxiliares de Classe, Instrutores que prestam serviços na base territorial do sindicato profissional e 

as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 

 

 

(48) 99185-5871 

 Convocação para a 182ª Sessão Plenária do COMESJ - Terça-feira, 28 de 

setembro de 2021⋅14:00 até 15:50 - https://meet.google.com/djw-dsmg-xkb; 

 Reunião por vídeo conferência com DIEESE - Quarta-feira, 29 de setembro 

de 2021⋅09:00 até 10:50 - Local: https://www.dieese.org.br/ 

 Reunião COMED - Quarta-feira, 6 de outubro de 2021⋅14:00 até 15:50 

 Negociação SESC e SENAC - Quarta-feira, 6 de outubro de 2021⋅14:00 até 

15:30 - Local: https://tel.meet/cpf-cyco-xqp?pin=5441788630046 

 Notes Descrição: Negociação SESC e SENAC - De: FETEESC - Para: 

Sindicatos da Base - Assunto: Reunião de Negociação - Dia: 01/10/2021 - 

Prezado Presidentes - Vimos pelo presente convidá-lo para a reunião de 

negociação com o SESC e SENAC, a ser realizada no dia 06/10/2021 às 14h, 

com a presença das novas 

Diretoras de recursos 

humanos das duas 

instituições, srª. Carla - 

SESC e srª. Ivanir - SENAC. 

Reunião de Negociação - 

Quarta-feira, 6 de outubro · 

14h ás 15h30m - 

Informações de participação 

do Google Meet - Link: 

https://meet.google.com/cpf-

cyco-xqp - Ou disque: (BR) 

+55 11 4560-2568 PIN: 342 

560 514# - Outros números 

de telefone: 

https://tel.meet/cpf-cyco-

xqp?pin=5441788630046; 

 Negociação Coletiva Reunião 

- SESC, SENAC, 

SIACADESC e 

ÂNIMA/UNISUL - Sexta-feira, 8 de outubro de 2021⋅14:00 até 15:20 - 

Local: https://meet.google.com/bhn-hqxj-fxf – notes Descrição: DE: 

FETEESC - PARA : SINDICATOS DA BASE - ASSUNTO: SESC, SENAC, 

SIACADESC e ÂNIMA/UNISUL - Data: 31/08/2021 - Prezado(a) 

Companheiro(a): Conforme decidimos na nossa última reunião remota 

estamos fixando a data de 08/09/2021 – 14hs para a discussão e 

encaminhamento sobre os seguintes assuntos: a. Viabilidade de acordo 

coletivo de trabalho, conforme aceno da ânima: b. Pendências com SESC, 

SENAC e SIACADESC - Quarta-feira, 8 de setembro · 14h - Informações de 
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as escolas de todos os níveis (colégios, mantenedoras etc.), em especial, as de educação superior, onde se incluem a licenciatura plena, pós-

graduação, mestrado e doutorado, fundacional ou não, de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e ainda pelos estabelecimentos que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive educação física), nos cursos livres, onde se 

incluem as escolas de idiomas, informática, diversões e lazer, música, academias de dança, ginástica e de musculação, associações de bairros, 

conselhos comunitários, entre outras, ensino profissionalizante, todas as empresas do Sistema “S”, Sesc, Senac, Sesi ou de quaisquer outros 

ramos da tecnologia, ficando claro que a profissão diferenciada de professor, por força da Lei , deverá ser reconhecido pelos empregadores 

em todos os locais onde se ministrar aulas. 

 

 

(48) 99185-5871 

participação do Google Meet - Link da videochamada: 

https://meet.google.com/bhn-hqxj-fxf - Ou disque: (BR) +55 21 4560-7506 

PIN: 562 189 374# - Outros números de telefone: https://tel.meet/bhn-hqxj-

fxf?pin=9302056159447 

 Reunião por vídeo conferência com DIEESE - Quarta-feira, 13 de outubro de 

2021⋅09:00 até 10:50 - Local: https://www.dieese.org.br/ 

 Retorno - Expedição Eletrônica de Documentos PA-MED 

000620.2021.12.000/9 - Sábado, 16 de outubro de 2021⋅08:30 até 09:20 - 

SINPROESC - Sindicato Intermunicipal dos Professores no Estado de Santa 

Catarina - R. Cardeal Câmara, nº 146 - Barreiros, São José - SC, 88110-070, 

Brasil - Ofício nº 279/2021 - Prorrogação/Cirurgia - Expedição Eletrônica de 

Documentos PA-MED 000620.2021.12.000/9 - De Ministério Público do 

Trabalho <mpt.expedicao@mpt.mp.br> em 2021-09-10 15:09 - Detalhes 

Texto simples - Notificação - outras 93748.2021.pdf - MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO TRABALHO - PETICIONAMENTO ELETRÔNICO - 

EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - ESTA É UMA 

MENSAGEM AUTOMÁTICA E NÃO DEVE SER RESPONDIDA. - 

NOTIFICAÇÃO Nº 93748.2021 - PA-mediação nº. 000620.2021.12.000/9 - 

Requerido: Anima Holding S.A. - De ordem do Exmo. Procurador do 

Trabalho Marcelo Martins Dal Pont encaminha-se notificação anexa. Para 

ciência, segue em anexo: Documento nº: 093748.2021 - Referente ao PA-

MED 000620.2021.12.0/9 - A expedição eletrônica de documentos é o meio 

oficial de comunicação de atos administrativos no âmbito do Ministério 

Público do Trabalho. Saudações sindicais - Prof. Antônio Bittencourt Filho 

- Rua Cardeal Câmara, 146, Barreiros, São José (SC) | 88110-070 - 

Fones: (48) 3047-7400 

| www.feteesc.org.br;  

 IV Conferência Nacional 

de Educação (CONAE) - 

CONFERÊNCIAS 

PREPARATÓRIAS - 19 

de outubro de 2021, 

19:00 – 21 de outubro de 

2021, 19:50; 

 Reunião do Comitê 

Retorno às aulas - Terça-

feira, 19 de outubro de 

2021⋅10:30 até 11:20 - 

Local: SINPROESC - 

Sindicato Intermunicipal 

dos Professores no Estado 

de Santa Catarina - R. Cardeal Câmara, nº 146 - Barreiros, São José - SC, 

88110-07; 
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IX – REUNIÕES DE DIRETORIA 
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XV – ASSEMBLEIAS REALIZADAS 

 

 Ordinárias: 07 

 Extraordinárias: 03 

 

XVI – CONVENÇÕS E ACORDOS COLETIVOS 

 

CATEGORIA DATA BASE 

SINEPE 01/03 
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SESI 01/05 

SESC 01/07 

SENAC 01/07 

 

 

XVII – EXPEDIENTE ASSESSORIA/SECRETARIA 

 

 Correspondências Recebidas: 245 

 Ofícios Expedidos: 328 

 Ofícios Circulares: 01 

 Declarações: 00 

 Editais: 10 

 Atendimento Telefônicos: 989 

 Atendimento Pessoal – 237 
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 Atendimento via WhatsApp – 15322 

 Filiações – 77 

 Desfiliações -  209 (Ajustes no sistema) 

 

 

XVIII – HOMOLOGAÇÕES POR SEDE 

 

Delegacia de Lages: 

Por pedido de dispensa sem justa causa – 129 

Por dispensa sem justa causa – 101 

Por dispensa com justa causa – 00 

Por término de contrato – 29 

Por aposentadoria – 32 

Por Morte do Empregado – 05 

 

Delegacia de Caçador: 

Por pedido de dispensa sem justa causa – 17 

Por dispensa sem justa causa – 03 

Por dispensa com justa causa – 00 

Por término de contrato – 01 

Por aposentadoria – 01 

Por Morte do Empregado – 01 

 

Sede Administrativa de São José: 

Por pedido de dispensa sem justa causa – 259 

Por dispensa sem justa causa – 199 

Por dispensa com justa causa – 00 

Por término de contrato – 11 

Por aposentadoria – 09 

Por Morte do Empregado – 03 
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XIX – ATENDIMENTO JURÍDICO 

 

 Processo em Andamento - 205 

 Processos Ajuizados - 125 

 Atendimento Telefônico - 259 

 Atendimento Pessoal - 124 

 Filiações - 77 

 Audiências – 256 

 

 

XX – INFORMATIVOS NOSSA CLASSE/SITE e REDES SOCIAIS 

 

 

Publicações: 

 

 389 – Informativos Nossa Classe e Matérias Publicados no site, Facebook, 

Instagram, Twitter, Linkedin e Grupos de WhatsApp, como também enviados 

por e-mail 
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