Circular nº 278/2011

Brasília, 17 de outubro de 2011

Às seções sindicais, secretarias regionais e aos Diretores do ANDES-SN

Companheiros(as)

Encaminhamos o relatório da reunião do Setor dos Docentes das IFES, realizada
em Brasília, nos dias 14 e 15 de outubro do corrente ano.
Sem mais para o momento, renovamos nossas cordiais saudações sindicais e
universitárias.

Prof. Maurício Alves da Silva
1º Vice-Presidente Regional Planalto
Diretor de Plantão na Sede do ANDES-SN

Ensino Público e Gratuito: Direito de Todos, Dever do Estado.

RELATÓRIO DA REUNIÃO DO SETOR DAS IFES
BRASÍLIA/DF, 14 e 15 de outubro de 2011
Sede do ANDES-SN, 3º andar, Brasília/DF
Horário: Início às 9h do dia 14 de outubro e término às 14h de 15 de outubro.
Presentes: 26 Seções sindicais e 38 presentes. (ANEXO I)
Pauta:
1. Informes da Diretoria;
2. Informes das Seções Sindicais;
3. Acompanhamento do processo de negociação/mobilização;
4. Organização do movimento nacional em torno da temática das pautas específicas;
5. Campanha contra o PL 1992;
6. Indicações para o Caderno de Textos do 31º Congresso do ANDES-SN;
7. Outros Assuntos;
8. Encaminhamentos.
Documentos distribuídos:
1. Convocatória da atual Reunião;
2. Informe da reunião com o MPOG no dia 06 de outubro de 201 - Circular nº 271/2011;
3. Carta nº 343/11-ANDES-SN, enviado ao Presidente do STF, sobre o PL 1992/07, que
privatiza a previdência dos servidores públicos, anexada de matérias do ANDES-SN sobre o
tema;
4. Discurso da Presidente Marina Barbosa para a abertura da Oficina sobre Carreira Docente,
em 13/10/11 e cópias dos slides para a apresentação do projeto de carreira do ANDES-SN,
pelo 1º vice-presidente Luiz Henrique Schuch;
5. Convocação e Folder do Seminário Nacional sobre Ciência e Tecnologia do ANDES-SN;
6. Carta de Brasília – do Seminário “Alternativas de Enfrentamento à Crise”, da Auditoria
Cidadã da Dívida;
7. Ofício nº 319/11, do SINASEFE ao MPOG reivindicando participação na oficina sobre
carreira docente, com anexo proposta de Plano de Carreira da entidade;
8. Relatório da reunião da coordenação da campanha 10% do PIB para a educação pública já! 05 de setembro/2011 - Brasília;
9. Relatório da reunião da coordenação da campanha 10% do PIB para a educação pública já! 26 de setembro/2011 - São Paulo;
10. PL do Senado nº 518, de 2009, que altera a lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, para
transformar o Ministério da Educação em Ministério da Educação de Base - com análise por
parte do Senador Cristovam Buarque e Parecer do relator da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado, Senador Ricardo Ferraço;
11. Projeto de Lei 2134/2011, que dispõe sobre a criação de cargos efetivos, cargos de direção e
funções gratificadas, destinados às Instituições Federais de ensino e dá outras providências,
com a Exposição de Motivos (EM) Interministerial, assinada pelos Ministros da Educação
Fernando Haddad e do Planejamento Miriam Belchior.
Ensino Público e Gratuito: Direito de Todos, Dever do Estado.

I. Informes da Diretoria
1. Reunião no MPOG – 6 de outubro
2. Oficina sobre Carreira docente – 13 de outubro
3. PL 1992/2007
4. PL 1749/2011 – EBSERH – agora no Senado com o nº PLC 79/2011
5. Seminário Nacional sobre Ciência e Tecnologia do ANDES-SN
6. Seminário “Alternativas de Enfrentamento à Crise”, da Auditoria Cidadã da Dívida
7. Campanha dos 10% do PIB para a Educação Pública Já!
8. Informe sobre a participação da direção nacional do ANDES-SN nas atividades da greve da
UNIR
9. Debate na CNESF propondo ações com objetivo de barrar o artigo do PL 2203 que modifica
as indenizações por trabalho perigoso e insalubre.
II. Informes das Seções Sindicais (ANEXO II)
III. Acompanhamento do processo de negociação/mobilização
Foi designada comissão composta por Amauri, Fausto, Rosimê e Marina para elaborar minuta de
texto a ser apreciado pela reunião no dia seguinte.
O tema foi introduzido por manifestação inicial de Marina, em nome da diretoria, e posteriormente o
debate foi aberto. As várias manifestações subsidiaram a produção do texto e dos encaminhamentos
que foram aprovados no segundo dia da reunião com o seguinte teor:

Negociação da Carreira Docente:
Avaliação da suspensão da Oficina
O dia 13/10 marcaria o inicio dos trabalhos do GT com a Oficina para apresentação e debate das
propostas. Os trabalhos foram suspensos devido a um impasse entre o Ministério do Planejamento
(MP) e o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e
Tecnológica (Sinasefe).
O evento estava previsto para ter início às 9 horas, após várias tentativas em resolver o impasse, às
15 horas o secretário de Relações do Trabalho do MP, Duvanier Paiva, comunicou às entidades
presentes que seria inviável dar início às atividades, uma vez que os representantes do Sinasefe
insistiam em permanecer na entrada do auditório reservado para o encontro do grupo de trabalho
(GT).
Mas, este fato, por si, não justificaria a suspensão da mesma. O Andes-SN entende, como sempre
afirmou, que é necessária a presença das entidades representativas das categorias para que o
processo chegue a um bom termo.
Ficou evidente que o governo ainda que preparado para a reunião, manteve sua posição
intransigente de não aceitar discussões com entidades em greve. O Secretário, ao suspender a
Oficina, afirmou que não publicaria a portaria para nomeação do GT, portaria esta que, segundo o
mesmo, seria publicada antes do dia 13/10, data da primeira atividade e que a reunião do dia 27,
programada para produzir a síntese da Oficina, será utilizada para avaliar o processo, visto o
mesmo estar “comprometido”, em sua opinião.
Ao ser indagado pelo Secretário, ainda no momento que suspende a Oficina, se havia de fato
interesse em manter o processo nos termos propostos, o ANDES-SN reafirma sua postura de defesa
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do direito ao debate com todos os agentes envolvidos, empenhando-se na tentativa de
intermediação para superar o impasse. Deixou, ainda, explicito seu compromisso com a Oficina e
sua responsabilidade frente à metodologia proposta pelo Andes-SN na reunião do dia 06-10,
acordada na mesa.
O compromisso e responsabilidade do Andes-SN também ficam explícitos na iniciativa de dar mais
transparência e ampliar a participação nas Oficinas, já que disponibilizou um link para a
transmissão direta em seu sitio e de um endereço eletrônico especifico para essa questão. Desta
forma, afirmamos que o acordo assinado é o que vale e a continuidade de seu cumprimento é
imperioso.
A avaliação dos fatos ocorridos na Oficina prevista para 13/10 exige apontamentos sobre a
conjuntura. As análises do Andes-SN têm confirmado o acerto no que se refere à identificação do
agravamento da crise econômica e a intensificação de medidas que atingem direitos sociais e do
trabalho para a imensa população trabalhadora do mundo inteiro.
Para o Brasil, os desdobramentos desta crise tem se apresentado claramente nas medidas estatais
frente ao processo inflacionário, às reivindicações de diversos segmentos dos trabalhadores em luta
e na retração das políticas sociais universais.
A resistência dos movimentos sociais; em particular, de algumas categorias nacionais, confirmam
as mudanças na correlação de forças, que sinalizam mais contundência e disposição de
enfrentamento com expressão nacional, mas sem superar o quadro anterior de fragmentação. A
força do governo se impõe para desarticular este processo de resistência e fortalecer sua lógica de
ordenamento das relações de trabalho pautada pela priorização em atender os ditames do capital
financeiro abrindo mão do debate democrático do contraditório. O desfecho dos processos de
negociação, a atitude frente às categorias em greve, os julgamentos na justiça, são indicadores
desta ação. A intransigência do governo é marcada por vários aspectos dos quais se destacam a
negativa absoluta de diálogo com os movimentos grevistas, desconsiderando que a greve é um
direito constitucional legítimo.
O Sindicato Nacional quer garantir o acordo assinado; entendendo que o GT é o espaço legítimo
para a discussão das propostas, espaço de disputa entre estas, identificando possíveis
convergências e divergências, evidente que há divergências e diferentes entendimentos sobre a
carreira, é Por isso é fundamental que haja disposição para a negociação, respeitando o acordo
afirmado.
O setor das IFES reunido em Brasília entre 14 e 15 /10 entende que a dinâmica da negociação será
diretamente determinada pela mobilização da categoria. Intensificar este processo é a tarefa
imediata para que se efetive a negociação de fato e com base nesta avaliação encaminha:
1. Intensificar a mobilização da categoria para acompanhar e consolidar a negociação;
2. Exigir que a negociação efetiva se estabeleça sem protelações;
3. Identificar tópicos que estruturam a carreira, em torno dos quais se evidenciam diferenças de
concepção, a partir das propostas já divulgadas, para ser apresentado na próxima reunião do GT,
a fim de desencadear as negociações sobre estes temas;
4. Envio de ofício ao MEC/MPOG reafirmando as posições do Andes-Sn no processo de
negociação;
5. Dar visibilidade aos encaminhamentos aprovados pelo setor;
6. Atividade de mobilização no dia 27/10 com vigília nacional;
7. Reunião do setor em Brasília 27 e 28/10.
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IV. Organização do movimento nacional em torno da temática das pautas específicas
A coordenação do Setor resgatou o objetivo de solicitar o envio das pautas locais e a estratégia
anteriormente decidida para encaminhar a luta.
A decisão política do setor das federais, a partir das deliberações congressuais, foi elaborar uma
sistematização das pautas locais enviadas pelas Seções sindicais, tomando como base e propiciando
adensamento nas reivindicações da pauta nacional. Com isso definiríamos uma agenda de ações de
mobilização combinando atividades locais com reuniões e atividades nacionais, incluindo audiências
com governo e dirigentes das IFE.
Entretanto, poucas Seções enviaram suas reivindicações locais o que inviabilizou o trabalho da
coordenação.
Dando sequência à luta pela pauta específica dos docentes, o Setor avaliou o PL 2134/11 que trata
da criação de cargos efetivos e CD, além da transformação do Colégio Pedro II. Isto se justifica pela
ampliação de cargos nas IFES ser ponto de reivindicação da pauta apresentada ao MEC.
A orientação dada está contida no item Encaminhamentos.
V. Campanha contra o PL 1992
A coordenação deu os informes da campanha iniciada pelo conjunto das entidades de servidores
federais contra a aprovação do PL 1992/2007, que institui a previdência privada para os servidores
federais. No dia 4 de outubro o governo pediu regime de urgência constitucional, que significa o
prazo de 5 dias para apresentação de emendas e ontem se encerrou, com 20 emendas apresentadas,
tendo sido aprovado o relatório do Deputado Sílvio Costa, com poucas emendas. Por este projeto o
teto de todos os servidores, a partir da data de aprovação será o do Regime de Previdência Geral. Os
militares foram colocados de fora; envolve todos os que forem contratados depois da criação da
empresa, mas o governo pretende incluir os contratados antes, acenando com vantagens; este tema
está no bojo da derrota sofrida pelo movimento social nas últimas reformas constitucionais da
previdência.
Após amplo debate, foram feitos encaminhamentos que se encontram no item Encaminhamentos
deste relatório.
VI. Indicações para o Caderno de Textos do 31º Congresso do ANDES-SN
Foi distribuído o Plano de Lutas do Setor das IFES, aprovado no 30º Congresso e atualizado no
56º CONAD. Os encaminhamentos do debate encontram-se no item Encaminhamentos deste
relatório.
VII. Outros Assuntos
Não foram pautados outros assuntos.
VIII. Encaminhamentos:
1. Com relação ao processo de negociação:
• Dar continuidade ao calendário do setor aprovado na reunião anterior, incluindo agora nova
reunião do Setor das IFES nos dias 27 e 28 de outubro;
• Intensificar a mobilização da categoria para acompanhar e consolidar a negociação;
• Exigir que a negociação efetiva se estabeleça sem protelações;
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•

•
•
•
•

Identificar tópicos que estruturam a carreira, em torno dos quais se evidenciam diferenças de
concepção, a partir das propostas já divulgadas, para ser apresentado na próxima reunião do GT,
a fim de desencadear as negociações sobre estes temas;
Envio de oficio ao MEC/MPOG reafirmando as posições do Andes-Sn no processo de
negociação;
Dar visibilidade aos encaminhamentos aprovados pelo setor;
Atividade de mobilização no dia 27/10 com vigília nacional;
Reunião do setor em Brasília 27 e 28/10.

2. Com relação às pautas específicas
• Reiterar a solicitação às Seções sindicais que enviem suas pautas específicas, estipulando o prazo
até 11 de novembro.
• Solicitar audiência na SESU para dar continuidade ao tratamento da agenda iniciada em junho
deste ano com base na carta 159/11, enviada à SESU/MEC, que está relacionada com a temática
destacada nas pautas locais.
• Remeter a todas as seções sindicais as informações fornecidas pelas seções sindicais sobre suas
pautas locais e nacionalmente sistematizar estas mesmas informações para facilitar a
compreensão do quadro nacional.
3. Sobre o PL 2134/2011
• Enviar carta para os parlamentares, com cópia para MEC e ANDIFES expressando
posicionamento sobre a necessidade de criação de cargos públicos de pessoal para as IFES,
considerando as necessidades de cada instituição, mantendo respeito à autonomia universitária e a
democracia institucional para distribuição dos mesmos;
• O teor do PL e o estudo preliminar serão remetidos para as seções sindicais para aprofundamento.
4. Sobre Campanha Contra o PL 1992/2003
• Elaboração de material chamativo sobre a instituição de previdência privada para
servidores públicos - cartaz “Jovem professor a sua previdência já está ruim, mas vai
piorar. Informe-se”;
• Usar a mídia sindical - buscar material já existente na página do ANDES-SN - dando
atenção especial ao tema;
• Procurar parlamentares federais nos estados para expressar posição contrária e solicitar
espaço para discussão no Congresso Nacional. Entregar carta aos parlamentares;
• Divulgar os dados analíticos críticos, produzidos pelas entidades, sobre a situação
financeira da previdência. A Diretoria do ANDES-SN deverá enviar material técnico
sobre a questão;
• Levar para a CNESF proposta de dia nacional de conscientização sobre os prejuízos da
privatização da previdência do trabalhador público (PL 1992).
5 Sobre contribuições para o Caderno de Textos do 31º Congresso
• Fazer uma recuperação do processo de lutas do ano de 2011, acerca dos temas que
mobilizaram a categoria, como campanha geral dos SPF, negociação da proposta de
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carreira docente, pauta nacional de reivindicações, pautas específicas, orçamento da
união.
Dividir em dois eixos: 1º Luta com os demais SPF, reforçando o espaço organizativo da
CNESF e frentes de lutas mais amplas como o Fórum de Entidades e o Espaço de Ação;
2º Pauta da categoria docente subdividida em luta pela reestruturação da carreira e pauta
da campanha 2012 referenciada na pauta da campanha 2011.
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ANEXO I
PRESENTES:
Diretoria: Marina Barbosa, Luiz Henrique Schuch, Almir Menezes, Maurício Alves da Silva,
Josevaldo Cunha, Sandra Moreira, Márcio Antônio.
Dia – 14/10/11 – Sexta
Seções Sindicais: ADUFAC (José Sávio da Costa Maia); SESDUF-RR (Meire Joisy Almeida
Pereira e Avery Veríssimo); ADUFPA (Rosimê Meguins); SESDUFC (Maria do Céu de Lima);
ADUFPB (Ricardo de F. Lucena); ADUFCG (Amauri Fragoso Medeiros); ADUFEPE (Irani Júnior
e José Luiz); ADUFAL (Antonio Passos); ADUNB (Ebnezer Nogueira da Silva); ADUFMAT
(Tomás de A. S. Boaventura); SINDCEFET-MG (Fausto de Camargo Jr.); ADUFU (Aparecida
Monteiro de França); APES-JF (Rubens Luiz); ASPUV (Márcia Fontes Almeida); ADUFLA
(Samuel Pereira de Carvalho e Antonio Maria Resende); ADUFOP (Joaquim Toledo); ADFUNREI
(Maria Rita Rocha do Carmo e Waliston Luiz Lopes Rodrigues Silva); ADUFES (José Antonio
Rocha); ADUFF (Eblin Farage); ADUR-RJ (Ana Cristina S. dos Santos); Seção sindical do
ANDES-SN na UFSC (Maria Terezinha Silveira Paulilo); Seção Sindical do ANDES-SN na
UFRGS (Carlos Alberto Gonçalves e Mário Brauner); APROFURG (Paulo Juarez Rieger);
ADUFPEL (Henrique A. F. Mendonça); SEDUFSM (Rondon de Castro).
Dia – 15/10/11 – Sábado
Seções Sindicais: ADUFAC (José Sávio da Costa Maia); SESDUF-RR (Avery Veríssimo);
ADUFPA (Rosimê Meguins); SESDUFC (Maria do Céu de Lima); ADUFPB (Ricardo de F.
Lucena); ADUFCG (Amauri Fragoso Medeiros); ADUFEPE (Irani Júnior); ADUFAL (Antonio
Passos); ADUNB (Ebnezer Nogueira da Silva); ADUFMAT (Tomás de A. S. Boaventura);
SINDCEFET-MG (Fausto de Camargo Jr.); ADUFU (Aparecida Monteiro de França); APES-JF
(Rubens Luiz Rodrigues); ADUFLA (Samuel Pereira de Carvalho e Antonio Maria Resende);
ADUFOP (Joaquim Toledo); ADFUNREI (Maria Rita Rocha do Carmo e Waliston Luiz Lopes
Rodrigues Silva); ADUFES (José Antonio Rocha); ADUFRJ (Luís Acosta e Maria Malta); ADUFF
(Eblin Farage); ADUR-RJ (Ana Cristina S. dos Santos); Seção sindical do ANDES-SN na UFSC
(Maria Terezinha Silveira Paulilo); Seção Sindical do ANDES-SN na UFRGS (Carlos Alberto
Gonçalves e Mário Brauner); APROFURG (Paulo Juarez Rieger); ADUFPEL (Henrique A. F.
Mendonça); SEDUFSM (Rondon de Castro).
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ANEXO II
Informes das Seções Sindicais
1. ADUFAC – Acre
Informes prestados por: José Sávio da Costa Maia
Data da Assembléia: 11/10/11
Nº de participantes: 30
Deliberações:
Pauta local : 1 - Deliberou-se que a ação de defesa dos quintos e décimos será por substituição
percentual;
2- Criação de uma Comissão para estudar as planilhas da UNIMED dos últimos 10 anos;
3- Encaminhamento de paralisação como não haja resposta administração superior da UFAC sobre a
pauta protocolada.
Pauta Geral: 1- manutenção do estado de assembléia Permanente; 2- Indicação de delegado à
reunião do setor das federais em 14 e 15/10/11.
2. ADUFPA - Pará
Os informes foram apresentados verbalmente.
3. Seção sindical de docentes da UFC/ANDES-SN - U.F. do Ceará
Informes prestados por: Maria do céu de Lima
Estamos no processo de articulação da seção sindical. A nossa presença neste momento na Reunião
do Setor das IFES é um esforço de retomar a participação das atividades nacionais.
Os desafios são significativos frente o processo desmobilização local.
Estamos participando da Campanha dos 10% Já!
4. ADUFPB - Paraíba
Informes prestados por: Ricardo de F. Lucena
Data da Assembléia: não houve assembléia
Nº de participantes:
Deliberações:
Foi realizado na assembléia temática par discutir “o impacto do reuni na Universidade”. Dia 13/10
às 10h e debate com representação do ANDES – SN (Profª Bartira) e da reitoria (Prof. Junior)
Dia 13/10/11 às 8:00h – Apitaço na UFPB com passagem pelos diferentes centros convocando os
professores para a assembléia temática e acompanhamento da mobilização em Brasília.
Dia 11/10 mesa redonda: UFPB e memória (década de 70)
Dia 14/10 café da manhã em homenagem ao Professor
Dia 15/10 Chorinho do professor, grupo de choro na sede social
Outras Informações:
Set/Out - participação na mobilização contra o projeto da prefeitura de João Pessoa e do governo do
Estado da Paraíba de criação e projeto de lei que entrega a administração de setores da
administração pública (saúde,educação, etc..) às O.S.
05/10 - Reunião nos Campus de Areia e Bananeiras fora discutir mobilização docente e PL 1992.
Ensino Público e Gratuito: Direito de Todos, Dever do Estado.

5. ADUFCG - Campina Grande/PB
Informes prestados por: Amauri Fragoso de Medeiros
Data da Assembléia Geral:
Nº de Participantes:
Deliberações:
Realizamos 2 AGs : Cuité (28/09/2011, 9 participantes) e Campina Grande (06/10/2011)
Em Sousa e Sumé não foi possível realizar AG.
Pauta: 1. Informes; 2. Pauta local; 3. Eleições da ADUFCG
Deliberações:
a) Destacamos a contratação de professor substituto sem critérios, não cumprimento do plano de
capacitação, carga horária excessiva, falta de recursos institucionais para pesquisa, não cumprimento
do estatuto da UFCG no planejamento do orçamento e a precarização do trabalho docente;
b) Foi escolhida a comissão eleitoral para o processo sucessório da ADUFCG. A eleição da próxima
diretoria será realizada no dia 9 de novembro de 2011.
Outras Informações:
Será realizado de 17 a 19 de novembro de 2011 será realizado o II Congresso da UFCG organizado
pelos 3 segmentos.
6. ADUFEPE - Federal de Pernambuco
Informes prestados por: José Luis Simões e Irani Farias Cunha Jr.
Data da Assembléia:
Nº de participantes:
Outras Informações:
A ADUFEPE organizou o III Encontro dos aposentados da UFPE com ampla e rica programação,
nos dias 15 e 16/09/11. Promover debates entre candidato a direção de Centro Acadêmico da UFPE
e organizou grande almoço em homenagem ao Dia do Professor, em 14/10/2011.
A entidade impetrou na justiça uma Ação de Tutela Antecipada, em defesa do direito à manutenção
do pagamento de auxílio transporte aos docentes dos Campi de Caruaru e Vitória de Santo Antão.
Também obtivemos êxito em uma ação de antecipação de tutela contra os reajustes nos planos de
saúde Sul América, por não respirar o estatuto do idoso.
Realizamos uma vitoria em mais de 4000 documentos que estavam no arquivo morto do jurídico da
ADUFEPE.
Estamos analisando esses documentos para propor novas ações.
7. ADUFAL - Alagoas
Informes prestados por: Antônio Passos
Data da Assembléia:
Nº de participantes:
Deliberações:
-Instalação do GT –Carreira –dia 06/10
- Realização do seminário sobre carreira – dia 11/10
- Realização do café regional – dia do Professor dia 14/10
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- Campanha dos 10% da Educação junto com Entidades da Educação no Estado, durante a
realização da V Bienal Internacional do Livro, em Alagoas, com um Stand no local e
reconhecimento de assinaturas do Abaixo Assinado.
- participação na plenária estadual de mulheres
- Participação no dia 24/10 em manifestação ao dia nacional em defesa da Educação Infantil;
Participação e acompanhamento do processo de negociação em torno da carreira docente.

8. ADUNB - Brasília
Informes prestados por: Ebnezer Nogueira
Data da Assembléia:
Nº de participantes: 50
Deliberações:
Entrar na justiça contra a ação da administração de acabar com a progressão automática. Suspender
as ações de suspensão do vestibular 1/2012 até o dia 30 de novembro de 2011.
Outras informações:
Os professores do Campus Ceilândia receberam uma carta da direção, pedido de informações quanto
a onde estaria fazendo suas pesquisas e extensão assim como onde estaria fazendo suas pesquisas e
extensão assim como onde estaria ministrando suas aulas nos parece uma forma de retaliação por
terem feito uma paralisação neste período
9. ADUFMAT - Mato Grosso
Informes prestados por: Tomás Boaventura
Data da Assembléia Geral:
Nº de Participantes:
Deliberações:
Outras Informações:
Não houve AG no interregno das duas últimas reuniões do setor;
Há um esforço grande na melhoria da comunicação da AD para trabalhar melhor na mobilização;
Existe um calendário de paralisação para acompanhar as negociações com o governo (até
dezembro);
No dia 06 de outubro - com a participação de 45 professores - e a presença da Reitoria - sobre
carreira e as condições de trabalho no interior da UFMT;
No dia 15/10 nosso baile tradicional e muito concorrido;
Dia 23/10 paralisação com um debate sobre as eleições no âmbito da UFMT, no ANDES-SN e na
AD

10. SINDCEFET-MG - Belo Horizonte/MG
Informes Prestados Por: Fausto de Camargo Júnior
Data da Assembléia Geral: 12 e 28 de setembro de 2011
Nº de Participantes: 11 e 4 respectivamente
Deliberações:
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Em relação à mesa de negociação com o MPOG/MEC, os itens aprovados, em ordem de prioridade:
1) Carreira Única do ANDES-SN: para os docentes do CEFET-MG, é elemento estruturador da
própria instituição, posto que o quadro efetivo é composto, hoje, de 86% de docentes da carreira de
EBTT e 14% de docentes da carreira de MS; 2) Carreira unificada: caso a carreira única não se
efetive no processo de negociação, os docentes do CEFET-MG exigem que não exista diferenciação
salarial entre docentes com a mesma titulação e o mesmo tempo de carreira; 3) Cargo único: a
carreira deve ser estruturada em um único cargo, extinguindo-se a separação em cargo para o último
posto da carreira; 4) Não criação de uma nova classe na Carreira de Magistério Superior: a inserção
de uma nova classe é expediente de achatamento dos rendimentos das classes que ficam abaixo e,
em particular, de aposentados; 5) Piso salarial no valor do salário mínimo do DIEESE, com degrau
de 3% sobre os níveis da carreira; 6) Carreira do IPEA como referência salarial: a estruturação da
carreira de pesquisador do IPEA é semelhante à estrutura da carreira proposta pelo ANDES-SN,
incluindo-se a existência da dedicação exclusiva. Em relação à pauta local de Lutas:
1)Transformação do CEFET-MG em universidade: juntamente com a carreira única, é a questão
chave para o futuro da instituição e é um consenso interno. A proposição aqui apresentada segue a já
aprovada, como parte do Plano de Lutas nacional, no Congresso do ANDES-SN de 2003, realizado
em Teresina; 2) Ensino gratuito em todos os níveis e modalidades: pelo fim dos cursos pagos de
pós-graduação lato sensu; 3) Reestruturação do quadro dos docentes efetivos, em ambas as
carreiras, em número suficiente para a reposição do atual quadro e a expansão de cursos já realizada:
o número de docentes efetivos da carreira de MS é fortemente insuficiente para suprir o número de
cursos de nível superior hoje ofertados na instituição, ao mesmo tempo que o número de docentes de
EBTT não supre a expansão realizada, em especial nas unidades do interior; 4) Aprovação do Plano
de metas nos Conselhos superiores da instituição: a Assembleia de Docentes exige que o Plano de
Metas da instituição seja discutido e aprovado pelos Conselhos superiores, antes de sua assinatura e
envio para o MEC; 5) Transparência de dados: a Assembleia de Docentes exige que os dados da
instituição sejam públicos e de conhecimento, em especial, da própria comunidade. Principalmente,
os dados referentes ao quadro de docentes (efetivos e provisórios), ao alunado e ao quadro de
servidores técnico-administrativos, que, de um lado são enviados ao Governo Federal, mas, de
outro, têm negado seu conhecimento à própria comunidade. Além disso, a Assembleia exige que as
decisões da Diretoria-Geral se tornem públicas, com a divulgação de atos (portarias, resoluções,
etc.) no portal de internet da instituição, além das atas dos Conselhos Superiores; 6) Direito de voz
do SINDCEFET-MG nos Conselho Diretor; 7) Melhoria das condições de trabalho de docentes:
possibilidade de gabinete para os docentes que assim desejarem; salas de aula com ventilação e
iluminação adequadas. Em relação ao Plano de Lutas do Setor da IFES, como indicação para o
Caderno de Textos do 31º Congresso: 1) Continuidade da luta sobre a aplicação dos 10% do PIB
para a educação; 2) Contra a precarização do trabalho docente: denúncia dos Acordos de Planos de
Meta realizados entre o MEC e as IFES, em especial dos seus principais instrumentos de controle,
os bancos de professores e técnicos equivalentes e o cumprimento da Relação Aluno-Professor; 3)
Contra a precarização do ensino: denunciar a expansão do ensino à distância e as condições que os
professores (tutores) são expostos; 4) Contra a privatização do ensino público.
Outras informações: O prof. Márcio Basílio tomará posse como novo diretor-geral do CEFET-MG
no dia 14 de outubro de 2011.
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11. ADUFU - Uberlândia/MG
Informes Prestados Por: Aparecida Monteiro de França
Data da Assembléia Geral:
Nº de Participantes:
Deliberações:
AG, realizada em 29/09, aprovou parte da pauta local, que foi enviada ao ANDES-SN, junto com a
informação do quantitativo de substitutos e temporários na UFU;
AG realizada no dia 05/10 - quorum muito baixo, tratou da pauta local, mas sem avançar
significativamente;
Pauta interna da ADUFU (Diretoria Executiva): mobilização/negociação/carreira; 10% do PIB;
reestruturação dos GTs; pauta local.
Questão que preocupa a entidade é uma proposta de Resolução do CONDIR que trata da progressão
e que, entre outros pontos, faz equivalência para pontuação, atividades docentes presenciais e não
presenciais e, numa visão crítica nossa, estimula a quebra da DE.
Solicitamos que o ANDES-SN paute esta questão e municie as Seções Sindicais com informações
pertinentes, inclusive, no âmbito legal.
Outras informações:
Hoje ADUFU realiza baile de confraternização dos professores;
Movimento Estudantil ocupa uma praça central da cidade, em apoio ao movimento global de
resistência, com diversos eixos, entre eles, contra a homofobia o novo Código Florestal e pela
aplicação dos 10% do PIB na Educação;
ADUFU é co-patrocinadora da mobilização estudantil.
12. APES-JF - Juiz de Fora/MG
Informes prestados por: Rubens Luiz Rodrigues
1- Empenho na atualização da Pauta Local de Reivindicações já construída desde outubro de 2009.
2- Envolvimento da diretoria nas reivindicações docentes em torno de temas como auxíliotransporte e ressarcimento do plano de saúde.
3- Organização da campanha dos 10% do PIB para a educação pública.
4- Mobilização e acompanhamento das discussões de carreira com o Ministério do Planejamento
13. ASPUV - Viçosa/MG
Informes Prestados Por: Márcia Fontes Almeida
Data da Assembléia Geral:
Nº de Participantes:
Deliberações:
Outras informações:
- Realização de Reuniões com o Conselho de Representantes para a construção da Pauta Local (dia
26 de setembro – 12 departamentos, 18 participantes / dia 10 de outubro, 08 departamentos, 13
participantes). Na última reunião foi sugerido que a Aspuv disponibilizasse a transmissão dos
trabalhos da oficina do dia 13, para propiciar um espaço de integração e discussão entre os docentes.
- Foi encaminhado ofício aos chefes de departamento solicitando espaço no início da reunião de
colegiado para participação da Aspuv, como trabalho de informação/mobilização da categoria. Já foi
realizada a participação em dois departamentos, outros já agendados. Nessas participações foi
sugerido que o Seminário de C&T fosse transmitido por vídeo-conferência; foi levantada a questão
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da “transferência das Universidades para o MCT”, com interesse em saber se este assunto já foi
pautado no sindicato nacional.
14. ADUFLA - Lavras/MG
Informes prestados por: Samuel Pereira de Carvalho
Data da Assembléia: 10/10/2011
Nº de participantes: 12
Deliberações:
a) Manter o indicativo de greve durante as negociações com o governo;
b) Reafirmar disposição para manifestar apoio às negociações sobre o Plano de Carreira e Salários
do Andes por meio de paralização de atividades letivas em dia a ser estabelecido pelo Andes SN,
desde que haja adesão da maioria das Seções Sindicais.
Observações:
- A Adufla indicou representantes para compor a Comissão Eleitoral para conduzir consulta à
comunidade para indicação de nome para o cargo de Reitor;
- A Adufla obteve ganho de causa em processo para incorporação dos quintos e décimos. Estão
sendo feitos cálculos de percentuais a serem incorporados e montantes devidos a cada docente que
fizer jus ao pleiteado;
- Continua em fase de montagem os processos judiciais pela equiparação do valor auxilio
alimentação ao recebido por outros servidores de governo.
15. ADUFOP - Ouro Preto/MG
Informes prestados por: Joaquim Batista de Toledo
Data da Assembléia Geral: 31 de Agosto de 2011
Nº de Participantes: 29
Deliberações:
O informe dessa AG foi dado na última reunião de Setor, realizada no dia 17 de setembro de 2011.
Outras informações:
A ADUFOP realizou dois debates na semana do dia 19 de setembro:
 Dia 19/09/2011, cujo tema foi:
“Política educacional: Financiamento do ensino público, novo Plano Nacional de Educação
2012-2022 (PL 8035/2010) e Programa de reestruturação das Universidades Federais - REUNI”.
Contou a presença do Prof. João Luiz Martins, Reitor da UFOP e presidente da Associação Nacional
dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, e do Prof. Cláudio
Tonegutti, membro do Grupo de Trabalho em Política Educacional do Sindicato Nacional dos
Docentes das Instituições de Ensino Superior – ANDES-SN. O debate aconteceu no auditório do
ICHS, campus de Mariana, com a presença de mais de 50 presentes, entre eles alunos, um número
muito significativo, docentes e técnico-administrativos.
 Dia 23/09/2011, cujo tema foi:
“Política de Recursos Humanos nas IFES: Perspectivas de avanço nas questões de carreira
docente, política salarial e contratação de pessoal”. Contou com a presença do Prof. João Luiz
Martins, Reitor da UFOP e presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições
Federais de Ensino Superior - ANDIFES, e da Profa. Marina Barbosa Pinto, Presidente do ANDESSN. O debate foi realizado no auditório do DEGEO, campus de Ouro Preto, com a presença de
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representantes das seguintes seções sindicais: Alfenas, CEFET-MG, Lavras, São João Del Rei e
Viçosa.
16. ADFUNREI - São João Del Rey/MG
Informes prestados por: Maria Rita Rocha do Carmo
Data da Assembléia Geral: 04-10-2012
Nº de Participantes: 07
Deliberações:
• Estamos mantendo o caráter de assembléia permanente.
• Dentre os informes esclarecemos sobre o ganho da causa dos 3,17%.
• Devido ao fato do número de apenas 7 participantes, os presentes acordaram pela retirada do
item sobre a deliberação de um dia de paralisação nacional de nossa classe com o objetivo de
mostrar ao governo, que a categoria mantém mobilizada.
• O comando local de mobilização está fazendo visitas aos campi avançados no intuito de tecer
um panorama sobre a conjuntura de nosso movimento e coletar demandas locais para elaboração
da minuta de nossa pauta local.
• Foi deliberado o prazo de até 30 de outubro para coleta de itens para a elaboração da pauta local.
17. ADUFES– Espírito Santo
Data: 14/10/11
Informes prestados por: José Antônio da Rocha Pinto
Por dificuldades de reunir a comissão de mobilização e os professores de um modo geral em
assembleia, não pudemos fazer a discussão e elaboração da pauta local. Uma última tentativa foi
feita nesta semana com a convocação da comissão de mobilização para a segunda-feira e uma
assembleia para terça-feira.
A UFES esteve, nestes três últimos meses, envolvida num processo eleitoral para a reitoria. Seis
chapas concorreram sendo que a encabeçada pelo atual vice-reitor foi a vencedora. O resultado
oficial ainda não foi divulgado, pois a justiça federal inicialmente tentou cancelar o segundo turno
além mandar recontar os votos do primeiro. Após manifestação da procuradoria da universidade a
justiça voltou atrás e permitiu realizar o segundo turno, mas ainda não liberou o resultado.
Na Adufes também estamos passando por um processo eleitoral com eleições marcadas para o dia
30 de novembro de 2011. Ainda não elegemos a comissão eleitoral, pois a última assembleia
convocada para esta finalidade não aconteceu por falta de quorum. Uma nova assembleia está
convocada para esta quarta feira, 19/10.
Outra situação que tem tomado bastante tempo da Adufes recentemente é o plano de saúde da
Unimed. No mês de maio esta operadora solicitou um reajuste de aproximadamente 33% para os
dois planos do convenio. Como não chegamos a um acordo a Unimed pediu o cancelamento dos
dois planos. Diante desta decisão os professores em assembleia deliberaram entrar na justiça para
garantir o não cancelamento do plano além de obter um reajuste menos abusivo.
A justiça, em caráter liminar, obrigou a Unimed a não cancelar o plano permitindo a ela apenas o
reajuste de acordo com os índices dos planos individuais. Em seguida a Unimed recorreu desta

Ensino Público e Gratuito: Direito de Todos, Dever do Estado.

decisão. Após a réplica feita pela Adufes a justiça julga o mérito da ação e mantém a decisão inicial
favorável aos usuários do plano.
18. ADUFRJ - Federal do Rio de Janeiro
Informes prestados por: Maria Malta e Luis Acosta
Data da Assembléia Geral:
Nº de Participantes:
Deliberações:
Outras informações:
• Informe sobre a organização do seminário conjunto ADUFRJ-PR4 “Carreira Docente, Relações
e Condições de Trabalho na UFRJ , no dia 17 de novembro de 2011, além da organização de
debates preparatórios do seminário com a base durante as três semanas anteriores.
• Contamos com a presença do ANDES-SN para apresentar seu PL de carreira.
19. ADUFF - Federal Fluminense
Informes prestados por: Eblin Farage
• Período conturbado no sindicato por conta do processo de pagamento dos 3,17%
• continuidade ao processo de visita aos departamentos para mobilização da categoria;
• preparação de material sobre o processo de expansão da UFF, com a construção de uma cartilha
pelo GTPE;
• participação no processo da construção do ato do dia 20 pela Campanha dos 10%;
• processo de revisão da pauta local com o objetivo de atualizá-la considerando em especial a
situação dos *campi* do interior;
• demanda para organização de um seminário com os *campi* do interior sobre o tema da
expansão e condições de trabalho
20. ADUR-RJ – Rural do Rio de Janeiro
Informes prestados por: ANA CRISTINA S DOS SANTOS
Data da Assembléia Geral: 29/9/2011
Nº. de Participantes: 12
Pauta: 1) Informes; 2) Eleições da Diretoria da ADUR-RJ e do conselho de representantes; 3)
Condições de trabalho na UFRRJ – Construção de pauta local
Deliberações:
- Criar um grupo de trabalho para aprofundar a investigação sobre a realidade do trabalho docente e
as condições de ensino na UFRRJ e estruturar a pauta local.
Outras informações:
Elementos para construção da pauta local de reivindicações:
Infra-estrutura
-Sistema elétrico sobrecarregado com queda de energia constante, causando em alguns casos a perda
de equipamentos; Laboratórios insuficientes e pouco adequados, tanto pela falta de equipamentos
quanto pela precariedade do tratamento de resíduos – ex. efluentes de anatômicos e de resíduos
químicos;
-Falta de pessoal técnico especializado para manutenção e funcionamento dos laboratórios – a
preparação do laboratório para as aulas experimentais, assim como a limpeza do mesmo, tem ficado,
Ensino Público e Gratuito: Direito de Todos, Dever do Estado.

em muitos casos, sob a responsabilidade de professores; Salas de aulas com péssimas acomodações,
limpeza e parcos recursos audiovisuais
-A terceirização dos serviços se revela cada vez mais precária, com funcionários mal remunerados e
pouco preparados, assim como a má qualidade dos materiais utilizados pelas empresas.
Expansão
Os prédios novos apresentam deficiências, tanto por erros de projeção, quanto pela má qualidade da
construção,
-Salas de aulas construídas através da expansão não darão conta das necessidades já anunciadas para
os próximos semestres;
-Os professores não possuem salas adequadas para suas demais atividades, em geral, dividem
pequenos espaços com mais de quatro professores.
Segurança no Campus
A segurança na Sede da UFRRJ (Seropédica) é muito precária, falta iluminação entre os prédios.
Alunos precisam circular entre prédios distantes no horário noturno, muitas vezes do outro lado da
rodovia BR 465 sem nenhuma segurança ou transporte da universidade. As aulas têm ocorrido em
escolas municipais e privadas porque as instalações não ficaram prontas no tempo previsto.
A Pesquisa:
- Apesar de se ter financiamento de projetos por órgãos de pesquisa e programas de extensão, a
UFRRJ não oferece a contrapartida para a sustentação dos projetos;
- Professores se sentem cada vez mais sobrecarregados por terem que fazer outros serviços, além de
administrar os seus projetos.
Seminário realizado no dia 4/11: O uso dos espaços públicos e os desafios do plano diretor da
UFRRJ: o caso da MRS
Administração Superior da UFRRJ estuda firmar um convênio, com empresa da iniciativa privada,
para a instalação de um retropátio (parque de manobras de trens de carga) no campus de Seropédica.
De acordo com deliberação nº3 do Conselho Universitário (03 /3/11), a Rural tem analisado a
viabilidade de estabelecer um contrato de cessão, de cerca de 40 hectares de suas áreas, com a
Empresa MRS Logística S.A – responsável pelo transporte de minério de ferro e produtos correlatos
pela linha férrea que corta o campus. O intuito é garantir vazão ao transporte de carga em direção ao
Porto de Itaguaí e adjacências.
Preocupada com o tema, a Diretoria da ADUR-RJ e o Grupo de Trabalho em Política Agrária e
Meio Ambiente (GTPA&MA) realizaram um seminário no dia 4/10.
A ADUR-RJ já havia comunicado ao CONSU seu posicionamento contra o convênio resultante de
uma discussão no Fórum de Mobilização contra o aterro sanitário. Na época, ainda não tínhamos o
domínio do que representava de fato este convênio com a MRS, mas entendíamos que esta proposta
referendava os objetivos da empresa que administra o aterro sanitário de Seropédica, que, apresenta
a linha férrea como uma das possibilidades de transporte para o escoamento do lixo.
A proposta do convênio entre a UFRRJ e uma empresa privada é muito preocupante, ela abre
precedentes para que o capital privado de outras empresas seja utilizado na instituição pública - o
que caracteriza a privatização desse espaço. O projeto também não apresenta estudos de impactos ao
meio ambiente e conseqüentemente as nossas atividades acadêmicas. A ADUR-RJ está na luta
contra este tipo projeto que descaracteriza o princípio de Universidade Pública Gratuita de qualidade
e Socialmente Referenciada que defendemos.
Participação na Campanha “10% do PIB para Educação Já”
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A ADUR-RJ vai garantir dois ônibus para levar e trazer os que vão participar do ato e participar
com atividades acadêmicas desenvolvidas.
21. Seção sindical do ANDES-SN na UFSC - Santa Catarina
Os informes foram apresentados verbalmente.
22. Seção sindical do ANDES na UFRGS - Porto alegre/RS
Informes prestados por: Carlos Alberto Gonçalves, Presidente da Seção do ANDES-SN na UFRGS
Com base na agenda do setor, organizamos dois seminários para debater a Carreira Docente, nos
dias 13 e 20 de outubro, em dois campi da UFRGS.
Agendamos a participação nas próximas reuniões do setor em torno da Carreira docente, bem como
nas oficinas com o governo. No dia 11 realizamos um jantar em comemoração ao dia do professor,
com cerca de 30 docentes.
23. APROFURG - Rio Grande/RS
Informes prestado por: Paulo Juarez Rieger
Data da Assembleia: 23/08
Nº de participantes: 66
Deliberações:
Análise da proposta do governo;
Atividades de mobilização;
Análise posicionamento sobre indicativo de greve - manutenção;
Campanha dos 10% PIB
Assembléia Geral em caráter permanente
Outras informações:
Festa de aniversário 31 anos da APROFURG no dia 15/10/2011
Assembléia no dia 30/08/2011 sobre retirada da URP, com 31 participantes, qual já atinge 60
docentes, inicialmente os aposentados. Apesar da Reitoria divulgar que é emitente esta retirada
24. ADUFPEL - Pelotas/RS
Informes prestados por: Henrique Andrade Furtado de Mendonça
Data da Assembléia Geral: 10 de outubro de 2011
Nº de Participantes: 12 assinaturas
Deliberações:
Aprovação da metodologia proposta para as oficinas com o MPOG.
Outras informações:
Aprovado pedido de credenciamento da Adufpel junto à reitoria do Ifsul-rio-grandense,
representando professores do antigo CAVG.
Aprovada moção de apoio aos servidores públicos atualmente em greve.
Aprovada a realização de audiência conjunta da oficina do dia 13 out com o comando de greve do
SINASEFE.
Aprovada a defesa, pelo ANDES, da presença do SINASEFE no GT do MPOG.

Ensino Público e Gratuito: Direito de Todos, Dever do Estado.

25. SEDUFSM - Santa Maria/RS
Informes prestados por: Rondon de Castro
Após a assinatura do acordo, a SEDUFSM mantém o caráter de ASSEMBLEIA PERMANENTE,
para acompanhamento das negociações, oficinas etc, A assembléia realizada nesse meio tempo foi
esvaziada. Definiu-se o dia 24 de novembro, em assembléia, data de paralisação das atividades,
destinando-se o dia para debates e atividades culturais ainda não definida. Além disso, a
continuidade na luta pelos 10% do PIB para a educação, e combate aos PLC 79 e PL 1992.
Realizou-se reuniões no campus de Frederico Westphalen e Palmeira da Missões para a constituição
de pauta local e a construção de uma Delegacia Sindical da SEDUFSM. Haverá naquele campus
uma homenagem a um trabalhador da construção civil, que morreu tragicamente dentro do campus.
O caso estava abafado pela imprensa.
Participamos de manifestação (passeata) em defesa do HU, junto aos técnicos administrativos e
engrossamos protestos contrários à atitude da reitoria da UFSM que tentou tirar do ar o programa de
rádio dos TAs e estudantes. A administração voltou atrás, mas a ameaça continua (a reitoria já vetou
matéria da SEDUFSM no site da UFSM, retirando-a do ar e colocando nota que desacredita as
informações do sindicato). Estivemos presentes ainda na ocupação da reitoria, que durou 12 dias.
Fizemos uma campanha em torno da oficina sobre carreira (dia13) e colocamos na nossa página o
link do ANDES, tendo um acesso de quase 100 usuários no período em que esteve no ar.
Foi lançado o quarto volume do livro Reflexões Docentes, com 85 artigos de sindicalizados em
colunas nos jornais da cidade e do próprio sindicato.
Jantar do professor, pela primeira vez no próprio dia 15, já que se evitava - nos anos anteriores - o
evento no mesmo dia de outra entidade da cidade, esgotando os convites (300), com fila de espera
(70).
PS: registro: a UFSM tem 154 professores temporários/substitutos
-- Acesse e divulgue o site do filme "Hamartia - Ventos do Destino" (www.hamartia.com.br ) ,
realização da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e Força Aérea Brasileira (FAB).

26.SESDUF-RR – Roraima
O informe foi apresentado verbalmente.
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