Circular nº 222/17
Brasília (DF), 21 de julho de 2017

Às seções sindicais, secretarias regionais e à(o)s diretor(a)es
Companheiros e companheiras,
Em vista da atualização do plano de lutas do Setor das IFES, aprovada durante a
realização do 62º CONAD em Niterói-RJ, a agenda temática de lutas para o mês de
agosto indica: "desenvolver ações e debates sobre os impactos da reforma da
previdência e da EC 95/16 em relação aos direitos de aposentadoria e o preenchimento
de vagas docentes, bem como os desdobramentos da Portaria Interministerial nº 109/17,
ampliando, onde for possível, essa discussão aos conselhos superiores, colegiados de
curso, e outras esferas das IFE".
Para contribuir com as ações de mobilização estamos elaborando um
Informandes especial com a temática de direitos de aposentadoria e vagas docentes.
Para tal, conforme estabelecido na última reunião do Setor, solicitamos o envio das
seguintes informações acerca da situação em sua respectiva Instituição Federal de
Ensino (IFE):
a) Quantos docentes se aposentaram (ou solicitaram aposentadoria) desde o mês de
dezembro de 2016 (data de início da tramitação da PEC 287 - Reforma da
Previdência) até o momento? Qual a proporção deste número em relação ao total
de professores efetivos?
b) As vagas de docentes aposentados estão sendo preenchidas automaticamente
ou há represamento de preenchimento de vagas docentes?
c) Quantos docentes da sua IFE recebem abono permanência?
d) Qual foi a resposta da administração de sua IFE em relação à Portaria
Interministerial nº 109/2017 que trata de levantamento de vagas docentes?
e) Há novos concursos sendo abertos e as vagas preenchidas em sua IFE?
Estas informações devem ser enviadas para a secretaria do ANDES-SN, até dia
31 de julho de 2017.
Reforçamos que o retorno das informações para as temáticas do cronograma
(meses de agosto, setembro e outubro) será fundamental para a realização, em
novembro, tanto do painel quanto do dossiê sobre "Precarização das IFE em relação aos
cortes orçamentários, carreira e aposentadoria", visando à estruturação da campanha
salarial do Setor em 2018.
Sem mais para o momento, renovamos nossas cordiais saudações sindicais e
universitárias.
Prof. Alexandre Galvão Carvalho
Secretário-Geral

