II. Encaminhamentos
- Acompanhar o processo de discussão e votação do PL 4368/2012, pressionando e defendendo emendas
a favor de nossas demandas;
- Aprofundar o debate a respeito do PL 4368/2012 na base da categoria, utilizando o conteúdo das
emendas como argumento pedagógico a respeito do que está em disputa e expondo o caráter
desestruturador contido na proposta do governo;
- Que a pressão sobre os parlamentares nos estados seja feita de forma articulada entre as seções sindicais,
as regionais do ANDES-SN e, na medida do possível, com o Sinasefe, buscando a apresentação de
emendas e posicionamentos positivos, tendo como referência o plano de carreira do ANDES-SN;
- Trabalhar junto ao Sinasefe para afinar os princípios da carreira para que se tenha um discurso único
sobre a carreira docente;
- Divulgar para os deputados, senadores e para a sociedade que a categoria docente estará em vigília
quanto à tramitação do PL;
- Marcar o dia 13 de novembro como DIA NACIONAL DE LUTA PELA REESTRUTURAÇÃO DA
CARREIRA DOCENTE, realizando atividades em todas as IFE para acompanhar e politizar o debate
sobre a tramitação do PL, aproveitando o mote para retomar a pauta da carreira docente na imprensa;
- Participar da audiência pública na CTASP marcada para o dia 13 de novembro propondo que seja
transmitida ao vivo pela TV Câmara ou transmitida diretamente pela internet e trabalhar pela convocação
de audiências públicas sobre o PL, também, na Comissão de Educação e Cultura;
- Mobilizar a presença de representantes das seções sindicais na Câmara dos Deputados, no dia 13 de
novembro, para participar da audiência pública e pressionar os deputados;
- As seções sindicais devem encaminhar e-mails aos parlamentares e para toda a sua lista de contatos
divulgando e solicitando atenção para a audiência pública na CTASP;
- Recomendar a convocação da CNM na semana do dia 13 de novembro;
- Divulgar para a categoria a confirmação da audiência do ANDES-SN com o Ministro Mercadante, que
ocorrerá no dia 7 de novembro;
- Desencadear “chuva de e-mails” dirigida ao gabinete do Ministro da Educação cobrando providências
para reestruturar a carreira e reverter a precarização do trabalho docente nas IFE;
- desenvolver uma agenda crescente de ações locais e nacionais no sentido de reverter a precarização das
condições de trabalho, complementando as pautas locais, a pesquisa de informações por IFE, a análise de
dados orçamentários e a sistematização em “dossiês-denúncia”;
- Dar sequência à discussão/negociação dos dois pontos da nossa pauta, carreira docente e condições de
trabalho com o Executivo, ANDIFES, CONIF, CONDICAP e CONDETUF;
- Manter a articulação entre os segmentos (Sinasefe/Fasubra/estudantes) fortalecendo a unidade em torno
da luta pelos direitos dos trabalhadores, por condições adequadas ao desenvolvimento do trabalho
acadêmico e permanência estudantil, e também em defesa das IFE;
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- Reforçar as ações das seções Sindicais nos Estados sobre os seus deputados federais solicitando a estes
encaminhar requerimento, ao Deputado Marco Maia, presidente da Câmara dos Deputados, pedindo a
inclusão da PEC 555 na ordem do dia para votação;
- As seções sindicais e as regionais do ANDES-SN devem intensificar as iniciativas para rearticulação
dos fóruns estaduais e regionais de servidores públicos com o objetivo de fortalecer a mobilização
conjunta, as ações em defesa dos serviços públicos e dos direitos dos servidores e, também, elevar o
patamar organizativo para a campanha 2013;
- Intensificar as ações em conjunto com os três segmentos pela não contratualização com a EBSERH nas
universidades;
- Nas plenárias dos Conselhos Universitários, que tenham como objeto a EBSERH, defender resolução
contrária a contratualização, incluindo todas as etapas previstas (termo de adesão, contrato), e que
desautorize qualquer instância da instituição a assinar contrato;
- Ampliar o debate na base da categoria sobre a EBSERH e seu impacto sobre o ensino, a pesquisa e a
assistência.
AGENDA
- 7 de novembro – Seminário do Fórum de Entidades dos Servidores Públicos Federais sobre negociação
coletiva e direito de greve, em Brasília;
- 7 de novembro – Audiência do ANDES-SN como o Ministro da Educação, em Brasília;
- 7 de novembro – “Chuva de e-mails” ao gabinete do Ministro da Educação cobrando providências para
reestruturar a carreira e reverter a precarização do trabalho docente (gabinetedoministro@mec.gov.br
Sugestão: Ministro Aloizio Mercadante, a pauta apresentada pelo ANDES-Sindicato Nacional é resultado
da vontade da categoria, expressa em assembleias gerais, sobre as necessidades atuais das Instituições
Federais de Ensino e aspirações dos professores quanto à carreira. É imperioso que o Ministério da
Educação assuma a sua responsabilidade como interlocutor privilegiado do governo federal nos temas
educacionais e estabeleça negociações com o nosso Sindicato que produzam avanços concretos no sentido
da reestruturar a carreira e reverter a pecarização das condiçoes de trabalho.);
- 9, 10 e 11 de novembro – Encontro Intersetorial do ANDES-SN, em Brasília;
- 13 de novembro - DIA NACIONAL DE LUTA PELA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA
DOCENTE;
- 13 de novembro – Audiência Pública na CTASP, Câmara dos Deputados, sobre o PL 4368/2012;
- 28 de novembro – Ato político no Congresso Nacional - auditório Petrônio Portela - contra a
flexibilização/retirada dos direitos dos trabalhadores.
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