Circular Nº 179/2014
Brasília, 30 de setembro de 2014

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

Companheiros,

Estamos encaminhando o relatório da reunião do Setor dos
Docentes das IFES, realizada em Brasília-DF, nos dias 27 e 28 de setembro
do corrente ano.
Sem mais para o momento, renovamos nossas cordiais
saudações sindicais e universitárias.

Prof. Francisco Jacob Paiva da Silva
1º Secretário
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RELATÓRIO DA REUNIÃO DO SETOR DAS IFES
BRASÍLIA/DF, 27 e 28 de setembro de 2014
Sede do ANDES-SN, Brasília-DF
Horário: Início dia 27 às 9h
Término dia 28 às 14h
Presentes: 9 diretores e 38 representantes de 28 seções sindicais,
totalizando 47 presentes (ANEXO 1).
Pauta:
1 - Informes nacionais;
2 - Informes das seções sindicais;
3 - Plano de Lutas aprovado no 59º CONAD;
4 - Outros assuntos;
5 - Encaminhamentos.
Documentos distribuídos:
12345678-

Circular nº 148/2014 – ANDES-SN;
Circular nº 149/2014 – ANDES-SN;
Circular nº 151/2014 – ANDES-SN;
Circular nº 152/2014 – ANDES-SN
Circular nº 160/2014 – ANDES-SN;
Circular nº 170/2014 – ANDES-SN;
Circular nº 175/2014 – ANDES-SN;
Relatório Reunião do Fórum SPF 17/09/14;

I. Informes da Diretoria
1- Fórum dos SPF - Nas reuniões do Fórum dos Servidores Públicos
Federais ficou definida a realização de um seminário para tratar da
construção da campanha salarial dos SPF para 2015. Esse seminário
ocorrerá de 14 a 16 de novembro em Brasília-DF, e na próxima reunião,
dia 2 de outubro, será discutido o eixo do seminário.
2- Direitos de aposentadoria e UNA-SE: dentro da agenda temática
deliberada no 59º CONAD, para o mês de setembro o tema foi sobre os
direitos de aposentadoria. Foram feitas peças de divulgação sobre PEC
555 e PL 4434/2008 disponíveis nos veículos de comunicação do ANDES2

SN e enviados para as seções sindicais via Circular 160/2014. O
Movimento Unificado dos Idosos Aposentados e Pensionistas do INSS
(UNA-SE) criado no dia 5 de agosto com a participação do ANDE-SN,
realizou alguns atos estaduais em Porto Alegre, dia 21/8, Rio de Janeiro,
dia 16/8, e Natal no dia 19/9. O ato que seria realizado em São Paulo no
dia 28/8 foi cancelado.
3- Promoção, progressão e RSC: Logo após a realização do 59º CONAD,
foi encaminhada a Circular 151/2014 solicitando informações sobre os
processos de definição dos critérios para promoção, progressão e RSC
nas IFE. Onze seções sindicais responderam a circular, o que de certa
forma impossibilitou uma análise mais qualitativa sobre a questão.
4- Encontro de 54 reitores com Dilma no Alvorada para apoiar sua
candidatura : Andes-SN manifestou repúdio pelo desrespeito à autonomia
das universidades (Circular 152/2014).

5- Ponto eletrônico: Partindo da demanda enviada à diretoria, houve um
processo de agravo regimental na Justiça em relação à implementação do
ponto eletrônico. A compreensão é de que a carreira de EBTT é regida
pela mesma carreira do MS, 15000/1995. O ANDES-SN tem um parecer
da AGU 420/2013 que proclama como ilegal a imposição do ponto
eletrônico para EBTT.

6- ENE: No dia 13 de setembro aconteceu a última reunião do Comitê
Nacional em Defesa dos 10% do PIB para a Educação Pública Já, que é a
comissão organizadora do ENE, na qual as entidades nacionais que
compõem o comitê levaram as suas avaliações. O quadro geral de
avaliação é que o ENE foi muito positivo politicamente, mas com
problemas organizativos que tiveram origem no boicote feito pelos
governos estadual, municipal e federal que cancelaram na véspera do
ENE a liberação dos espaços que já haviam disponibilizado para o
encontro. Nesta reunião foi apresentada a prestação de contas e finalizado
o vídeo do ENE elaborado pela imprensa do ANDES-SN. Este vídeo foi
fechado em acordo com as entidades nacionais e divulgado para as
seções sindicais via Circular 175/2014, na qual também foi enviado o
cartaz elaborado pelo Comitê Nacional para a construção dos atos
estaduais a serem realizados na segunda quinzena de outubro. Estão
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sendo confeccionados os Anais do ENE e a Cartilha que está sendo
elaborada por uma comissão do Comitê Nacional
7- Declaração do Presidente da Capes sobre contratação de professores
por meio de OS. ANDES-SN manifestou-se criticamente ao ser procurado
pela EBC, posição que foi divulgada na matéria daquela agência sobre o
assunto. Em seguida, publicou-se matéria na página do Sindicato, a qual
teve grande repercussão, com um número surpreendente de visitações e
também de compartilhamentos. A questão mostra que teremos mais um
problema a enfrentar, uma vez que esta não é posição exclusiva do
presidente da CAPES, mas do governo.

8- Pedidos de retomada de negociações com o MEC. Na reunião de 23 de
abril houve acordo firmado com o Secretário da SESU em termos dos
princípios estruturadores da carreira. Esta foi a última reunião com o
governo sobre o assunto e, desde então, o Secretário não tem se disposto
a reunir com o ANDES-SN, sendo que na gestão passada desmarcou
reuniões e, nesta, sequer tem respondido aos pedidos oficializados. Após
o 59º CONAD, foram encaminhadas duas cartas e não houve resposta.
9- Seminário sobre organização do Andes-SN. Foi lembrado o prazo de 09
de outubro para entrega de contribuições para serem publicadas no
caderno de textos. Diretoria publicará um texto elaborado a partir de um
levantamento dos debates e propostas que foram tratadas nos
Congressos e CONADs nos últimos anos.

10- Setor das IEES: está ocorrendo o encontro das IEES em Brasília neste
final de semana. As IEES do Ceará estão em greve.
11- Encontro jurídico: foi convocado o encontro do coletivo jurídico para o
final de novembro. No encontro serão tratadas as questões sobre
Funpresp, EBSERH , a questão da perda de relação entre os valores das
remunerações dos regimes de 20h, 40h e DE, etc.
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II. Informes das seções sindicais (ANEXO 2).

III- Plano de Lutas aprovado no 59º CONAD
O ponto da pauta foi iniciado com uma contextualização feita por Paulo
Rizzo em nome da coordenação. Na sequência foram acolhidas as
inscrições para debate e apresentação das propostas de
encaminhamentos. As deliberações constam no último item desse relatório.
IV. Encaminhamentos
1. Que o Seminário do Fórum dos SPF que definirá a campanha salarial de
2015 tenha como eixo o reajuste salarial linear e a definição de um índice
unitário de recomposição salarial, como forma de fortalecer a unidade entre
os SPF.
2. Indicar para a diretoria do ANDES-SN a convocação do GT-Carreira do
ANDES-SN para dar continuidade à discussão do desenvolvimento da
carreira, em especial dos critérios de promoção, progressão e RSC.
3. Que as seções sindicais utilizem para a discussão dos critérios para o
desenvolvimento na carreira o documento assinado pelo MEC e ANDES-SN
no dia 23 de abril de 2014, que constam princípios da proposta de carreira do
ANDES-SN (ANEXO 3).
4. Aprofundar o debate nas seções sindicais acerca do significado da RSC em
relação à precarização do trabalho docente.
5. Construir vídeos curtos que trate de nossa carreira e demais bandeiras do
ANDES-SN. Esses vídeos poderiam circular pelo WhatsApp e redes sociais.
6. Que as seções sindicais realizem levantamento sobre as ações que o
governo e as administrações locais das IFE estão utilizando para a adesão
dos docentes ao Funpresp.
7. Intensificar o trabalho junto aos docentes para esclarecimento e divulgação
dos efeitos nefastos que a adesão ao Funpresp representa, indicando a
necessidade de intensificar a luta pela revogação da reforma da previdência.
8. Dar continuidade as estratégias de unidade entre ANDES-SN, SINASEFE e
FASUBRA com objetivo de construir agendas de debates e lutas constantes
visando combater a EBSERH e precarização nas IFE.
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9. Fortalecer o ANDES-SN ampliando a sindicalização, buscando desenvolver
atividades conjuntas com os sindicatos das demais categorias que atuam nas
IFE, demonstrando que com o fortalecimento de sindicatos autônomos,
classistas e de luta derrotaremos a EBSERH, FUNPRESP e demais políticas
governamentais de contrarreforma da educação
10. Dar continuidade a unidade com a ANEL, oposição de esquerda da UNE,
com intuito de garantir a constituição de frentes de luta nas IFE.
11. Que as seções sindicais cobrem do Reitor da sua respectiva IFE a
responsabilidade de ter assinado manifesto de apoio à candidatura de Dilma
Roussef em que abre mão de representar a instituição, desrespeitando a
autonomia universitária, para serem cabos eleitorais de candidatura à
Presidência da República.
12. Que as seções sindicais realizem levantamentos e debates sobre:
A - ações e programas das universidades referentes às políticas de
internacionalização implementadas e propostas;
B - orçamento federal para as universidades (previsto e executado), incluindo
os recursos da assistência estudantil;
13. Que a diretoria nacional do ANDES-SN elabore um quadro destacando as
mais recentes medidas adotadas pelo governo no ataque à universidade
pública e as ações do ANDES-SN para enfrentá-las.
AGENDA
A - Participar dos atos estaduais em defesa da educação pública a serem
realizados na segunda quinzena de outubro (conforme encaminhamentos do
Encontro Nacional de Educação)
B - Mês de outubro: Realizar debates e ações relacionadas ao
desenvolvimento na carreira docente (promoção e progressão) nas IFE
C - Até 10 de outubro: enviar informações em relação à discussão dos
critérios internos das IFE sobre os processos de promoção, progressão,
inclusive para a classe E, bem como, critérios para o RSC, informando às
ações que têm sido realizadas para a mobilização da categoria
D - Até 24 de outubro: as seções sindicais deverão enviar informações à
secretaria do ANDES-SN acerca dos processos estatuintes que estão
acontecendo em suas respectivas IFE.
E- De 20 a 23 de outubro: realização de assembleias gerais das seções
sindicais pautando a campanha salarial 2015
F- 24 e 25 de outubro: reunião do setor das IFES com a pauta da campanha
salarial 2015
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ANEXO 1
PRESENTES
Dia 27 de setembro DE 2014 – MANHÃ e TARDE
Diretoria: Paulo Marcos Borges Rizzo, Cláudia March e Amauri Fragoso de
Medeiros André Rodrigues Guimarães, Francisco Jacob Paiva da Silva,
Giovanni Felipe Ernst Frizzo, Maria Regina de Avila Moreira, Marinalva Silva
Oliveira, Renata Rena Rodrigues.
Seções Sindicais: ADUFAC (João Silva Lima), ADUA (Lino João de Oliveira
Neves), SESDUF-RR ( Sandra Franco Buenaforte), ADUFPA (Suelene Leite
Pavão e Ivan Neves), APRUMA (Cláudio Anselmo de Souza Mendonça),
ADUFPI (Alexis Leite e Daniel L. C. Araújo), ADUFCG (José Irelanio Ataíde),
ADUFEPE (Gilberto Cunha de Souza Filho e Mircia Betânia Costa da Silva),
ADUFAL (Antônio Passos), ADUFS (Jailton de Jesus Costa), SESDUFT
(Fábio
Henrique
Duarte),
ADUMAT
(Maria
Luzinete
Alves),
ADUFDOURADOS (Andérbio Márcio Silva Martin), SINDCEFET-MG
(Benedito de Jesus Magalhães e Suzana Maria Zatti Lima), ADUFU (Paulo C.
P. de Andrade), APESJF (Joacir Melo), ASPUV (Fernando Pinheiro Reis e
Juliana Silva Rocha), ADUFLA (José Tarcísio Lima), ADFUNREI (Pablo Luiz
Martins e Sandra Boari Silva Rocha), ADUFRJ ( Cleusa Santos e Cláudio R.
Ribeiro.), ADUNI-RIO (Carla Daniel Sartor) ADUFF (Isabella Vitória C. P.
Pedroso), ADUR-RJ (Heitor Fernandes Mothé Filho) Seção Sindical do
ANDES-SN na UFSC (Mauro Titton e Patricia Laura Torriglia), APUFPR
(Adriana Hessel Dalagassa e Vitor Marcel), SINDUT-PR (Ivo Pereira de
Queiroz), APROFURG (Tiarajú Alves de Freitas e Elmo Swoboda) ADUFPEL
( Júlio Cesar ), SEDUFSM (Adriano S. Figueiró)
Dia 28 de setembro DE 2014 – MANHÃ
Diretoria: Cláudia March, André Rodrigues Guimarães, Francisco Jacob
Paiva da Silva, Giovanni Felipe Ernst Frizzo, Marinalva Silva Oliveira, Renata
Rena Rodrigues.
Seções Sindicais: ADUFAC (João Silva Lima), ADUA (Lino João de Oliveira
Neves), SESDUF-RR ( Sandra Franco Buenaforte), ADUFPA (Suelene Leite
Pavão e Ivan Neves), APRUMA (Cláudio Anselmo de Souza Mendonça),
ADUFPI (Alexis Leite e Daniel L. C. Araújo), ADUFCG (José Irelanio Ataíde),
ADUFEPE (Gilberto Cunha de Souza Filho e Mircia Betânia Costa da Silva),
ADUFAL (Antônio Passos), ADUFS (Jailton de Jesus Costa), SESDUFT
7
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ANEXO 2
Informes das Seções Sindicais
ADUFPA
Informes prestado por: Ivan Neves e Suelene Pavão
1-Participação no Grito dos Excluídos em Belém, juntamente com outros
movimentos sociais.
2- Participação no ato dos discentes da escola de aplicação da UFPA e
comunidade do entorno que fechou a Av. Perimetral ao trânsito de veículos no
dia 18/9 para reivindicar segurança no trânsito.
3- Solicitação pela diretoria da ADUFPA de reunião no dia 29/9 com os
representantes no conselho superior para discutir os princípios de carreira do
movimento docente no enfrentamento à proposta de resolução dos critérios
de promoção e progressão na carreira da administração superior.
4- Participação nas reuniões dos institutos e campi para debater os princípios
de carreira do movimento docente como ferramenta para se contrapor à
proposta da reitoria.
APRUMA
Informes prestados por: Cláudio Anselmo de Souza Mendonça
1 – Progressão: Comissão votada em Assembleia. Esta Comissão elaborou
uma proposta alternativa à minuta de progressão da Reitoria.
2 – RSC: Comissão bem avançada, já com aprovação prevista no Conselho
Diretor do COLUN.
3 – Aposentadoria: Realizaremos Seminário ainda este semestre para discutir
a PEC 555/2006 e o PL 4434/2008, em conjunto com outros eixos.
4 – Estatuinte: Sem movimentação.
5 – Reunião Reitores apoiando Dilma: Envio de e-mails aos sindicalizados.
O Sindicato organizará neste semestre uma campanha de denúncia de
Assédio Moral e da Reforma Antidemocrática e obscura das remoções.
Estaremos propondo um edital público de remoção.

ADUFPI
Informes prestados por: Alexis Leite e Daniel Louçana
1. Participação na organização do Grito dos Excluídos. Destaca-se a reduzida
mobilização da Igreja para o evento. Uma possível explicação é o momento
eleitoral que atravessamos, onde a participação fala também das relações
com os candidatos com os movimentos, entre eles os conduzidos pela IC.
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2. Encaminhou pedido aos parlamentares piauienses para votarem favoráveis
ao PLC 4.434 e a PEC 555. Fez-se outdoor e publicações no face e no site
para chamar a atenção da comunidade para as questões relativas às
aposentadorias e pensões. Estamos com a data de 24/10/14 para uma
conversa com o presidente do MOSAP acerca "das perspectivas para
aposentados e pensionista a partir da gestão dos novos eleitos".
3. Participação efetiva no debate eleitoral promovido pelos movimentos
popular, sindical e estudantil, onde os candidatos foram desafiados a expor
como pretendem solucionar problemas crônicos da educação, da saúde, da
segurança, da sustentabilidade...
4. Considerando que o lazer é parte fundamental da existência humana foi
oferecido às sindicalizadas e comunidade, um belo show de humor com o
João Cláudio, um dos melhores imitadores de Luis Gonzaga na atualidade.
Estamos a oferecer uma bateria de eventos esportivos e artísticos por ocasião
do Dia do Professor, 15 de outubro.
5. Foi encaminhada a alguns Centros e Campi uma minuta de resolução que
estabelece os critérios e procedimentos da avaliação de desempenho docente
para promoção à classe E. Observa-se uma nostalgia pelos Centros e
Departamentos na discussão desse assunto, visto que, muitos docentes não
estão informados dessa minuta. O sindicato solicitará uma cópia a Reitoria e
maiores esclarecimentos.
6. Foi instituída uma comissão pela Reitoria para a elaboração da nova
Estatuinte da UFPI, com a participação do Presidente da ADUFPI.
7. Presença nas reuniões dos departamentos e Centros para colher
demandas e informar sobre as demandas já existentes.

ADUFCG
Informes prestados por: José Irelanio Ataíde
A Universidade Federal de Campina Grande continua vivenciando um clima
de turbulência institucional, os encaminhamentos acordados entre a ADUFCG
e a Reitoria nas últimas audiências não são efetivados pela administração. A
Reitoria se comprometeu de enviar a discussão da minuta de resolução de
Professor Titular aos Centros e Unidades Acadêmicas, no mês de julho, para
posterior deliberação em reunião da Câmara de Gestão AdministrativoFinanceira. O presidente da Câmara e Pró-Reitor de Administração não
encaminhou dessa forma e foi mais além criando um impasse ao aprovar Ad
Referendum a matéria que tinha concedido vistas a um dos conselheiros.
Continuamos pressionando para retomarmos a discussão e unificá-la com a
reformulação das resoluções que tratam das demais classes da carreira do
Magistério Superior e da EBTT. Estes desencontros no âmbito da
administração provocaram a substituição do Pró-Reitor de Administração. A
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ADUFCG também tem realizado uma intensa cobrança para a Reitoria
reestruturar a Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD e
regularização de seu funcionamento, constituindo uma comissão de
professores para elaborar uma proposta de estrutura e funcionamento para a
CPPD. Durante o mês de setembro priorizamos a atuação em torna da
mobilização pela aprovação da PEC 555/2006 que culminou com a
participação do ato no último dia 19 na cidade de Natal-RN. Quanto aos
demais pontos (Estatuinte e posição sobre a reunião dos reitores com a
Dilma) estão pautados para discussão da diretoria na próxima semana. A
Universidade se encontra em recesso desde o dia 23 de setembro que se
estenderá até 12 de outubro, iniciando o próximo período letivo (2014.2) em
13 de outubro. José Irelanio Ataíde – diretor presidente da ADUFCG

ADUFEPE
Informes prestados por: Gilberto Cunha de Souza Filho e Mircia Betânia
Costa da Silva
1 – Progressão na Carreira: O sindicato participou de reunião do Conselho
Universitário, em maio de 2014, sem direito a voz (por determinação em
portaria arbitrária da Reitoria, como repercussão de confrontos anteriores),
em processo que delibera pela Resolução 03/2014 aprovação das regras de
Progressão na Carreira Docente da UFPE, incluindo, no âmbito da gestão, a
atribuição de 1.0 ponto para o cargo de presidente do Sindicato de Docentes
e 0,5 ponto para os demais diretores.
2 – Atividades da nova Gestão (2014/2016): O grupo assumiu a entidade em
julho/2014 e tem trabalhado na formulação de demandas de associados a
partir da presença em reuniões de pleno dos departamentos acadêmicos,
inclusive programando reuniões de diretoria ampliada nos campi UFPE-Vitória
e UFPE-Caruaru. Tem ainda organizado e contratado convênios de serviços
com descontos para os associados e continuado a atuação jurídica
relacionada aos seguintes processos:
- Reajuste de 3,27% não pago;
- Desconto indevido de INSS sobre 1/3 de férias;
- Pagamento de progressões anteriores;
- Revisão da redução de rendimentos em contracheques (fev-mar-abr) de
aposentados, com ganho de causa na justiça do trabalho em junho/2014
(referente à Portaria 192/2014)
3 – Aposentadoria: A ADUFEPE, por meio do GT-Aposentados, realiza
encontros mensais com pauta extensa, incluindo engajamento em favor da
PEC 555/2006, junto às IFES e também a outros sindicatos de trabalhadores
federais.
1
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O GT também avança na organização do Encontro Nacional de Docentes
Aposentados e Aposentáveis das Universidades Federais a realizar-se em
Recife,
no
mês
de
novembro,
definindo
infraestrutura,
metodologia/programação e temática, já incluindo a discussão sobre
FUNPRESP e Assédio Moral.
4 – Estatuinte: Audiência Pública promovida pela Reitoria na próxima 3ª feira
(30/9) contará com a participação de membros da ADUFEPE, titulares em
comissão institucional, seguindo a agenda proposta de esgotamento das
discussões em todos os campi.
5 – Apoio do Reitor à Dilma: O Reitor Anísio Brasileiro e signatário do
manifesto de apoio à candidatura da presidente Dilma, inclusive, destaca-se
em foto divulgada na mídia nacional, porém, não criou repercussão do ato na
comunidade acadêmica da UFPE.

ADUFAL
Informes prestados por: Antônio Passos
- Reunião com os GTs para retomada dos trabalhos.
- Realização do Seminário sore FUNPRESP. Última semana de outubro.
- Seminários Carreira e Saúde do Trabalhador – Início de novembro.
- Reunião com aposentados, onde foi tratado direitos de aposentadoria e
divulgação da campanha.
- Realização de roda de conversas sobre gênero – Outubro.
- Comemoração do Dia do Professor – A ser agendado.
- Visitas às unidades acadêmicas durante o mês de outubro.
- Promoção, progressão – Discussões na ADUFAL e CONSUNI.
- Retomada das visitas dos campi do interior.
- Contato com o Fórum Alagoano em Defesa da Educação Pública com vista
a ações conjuntas.
- Cortes de ações transitadas e julgadas pelo TCU e ações da ADUFAL em
defesa de seus associados.
- Instalação de Assessoria Jurídica Permanente na Seção Sindical.
- Preocupações junto a categoria sobre a instalação do campus Maragogi.
- Preocupações com relação ao curso de medicina em Pirapiraca par ao
próximo ano.
- Encaminhamentos da Pauta Local.

ADUFS
Informes prestados por: Jailton de Jesus Costa
Tomou posse na última sexta-feira (19/09/14) a nova diretoria da ADUFS para
o biênio 2014/2016 – Gestão ADUFS de Luta e pela Base. O ponto eletrônico
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foi implantado para todos os docentes da UFS, independente da carreira, se
magistério superior ou EBTT. Faz-se necessário que os docentes se
mobilizem contrários a esse controle de frequência, uma vez que há amparo,
inclusive, legal. Após inserção da ADUFS por meio de ampla discussão com
os docentes nas assembleias gerais, as discussões (acréscimos e retiradas)
foram enviadas ao CONSU para compor a minuta de resolução de
progressão/promoção. Em relação ao RSC, o processo já passou pelo
CONSU e se encontra no MEC aguardando homologação final. A temática de
aposentadoria (PEC 555/2006 e PL 4.434/2008) deverá ser discutida no
encontro anual de aposentados que é proposta dessa nova gestão. A partir da
greve local em junho de 2014, pela pauta local, a discussão sobre a
Estatuinte veio à tona e a reitoria enviou ofício à ADUFS informando que tão
logo as eleições da ADUFS acontecessem, o processo de Estatuinte seria
deslanchado. As eleições aconteceram e a nova diretoria já tomou posse. A
promessa vai extinguir-se no ofício? Espera-se que a atual gestão da Reitoria
discurse menos e faça muito mais. Dois anos se passaram e permanece o
continuísmo em prol de uma pseudodemocracia. A comunidade acadêmica
espera apreensiva por medidas concretas em virtude das tantas demandas
que foram e são levantadas cotidianamente, especialmente nas pautas das
greves de 2012 e 2014.

SESDUFT
Informes prestados por: Fábio Henrique Duarte
A SESDUFT realizou AG no dia 03.09 para discutir as Comissões Eleitorais
para as eleições da representação docente no CONSEPE e no CONSUNI (a
ser realizada no dia 1º/10) e para a nova diretoria da SESDUFT, para o biênio
2014-2016 (a ser realizada no dia 7/11). Foram também eleitos novos
componentes para o Conselho Fiscal. Homologou-se o nome indicado pela
diretoria para representar a SESDUFT na reunião do setor das IFES, nos dias
27 e 28/9/14. Foi divulgada a Nota de Repúdio do ANDES-SN acerca da
reunião dos reitores das IFEs com a presidenta. Quanto à Estatuinte: após
mobilização ocorrida durante o período de greve dos técnicos-administrativo,
atualmente está parado o processo estatuinte sem melhores discussões
sobre o assunto.

ADUFDOURADOS
Informes prestados por: Andérbio Márcio Silva Martin
- A discussão sobre progressão foi acompanhada pelo sindicato. Avaliou-se
internamente que os critérios utilizados para a progressão para professor
titular não apresentavam problemas no âmbito da UFGD.
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- Sobre aposentadoria, houve um seminário com participação do diretor do
ANDES-SN, ainda no primeiro semestre deste ano sobre o FUNPRESP. Não
houve outras discussões a este respeito.
- A UFGD não possui uma discussão acerca de Estatuinte.
- O apoio do reitor à presidente Dilma não repercutiu negativamente, de uma
forma geral.

SINDCEFET-MG
Informes prestados por: Suzana Maria Zatti Lima e Benedito Magalhães.
A regulamentação do RSC foi aprovada pela Comissão Nacional, os
processos já estão sendo encaminhados à Comissão Interna para análise. O
RSC tem provocado uma grande movimentação dos docentes do EBTT uma
vez que um grande número de professores está em condição de pleitear a
progressão que será, financeiramente, bastante significativa. A progressão
para titular, também aprovada na instituição, também está gerando bastante
movimento entre os docentes, diversos professores pleitearam e muitos já
progrediram para Titular. Cabe salientar que a regulamentação interna para
EBTT e Magistério Superior é diferenciada.
Obs.: Em nenhum dos dois casos a comunidade foi envolvida na discussão, a
regulamentação foi elaborada por comissões e aprovadas pelo Conselho
Diretor.
No último dia 13 de setembro realizamos seminário sobre carreira e
FUNPRESP com a participação dos diretores do ANDES Paulo Rizzo e
Claudia March como palestrantes e de diversos professores. As palestras
foram muito informativas e esclarecedoras, em consequência o debate foi
muito rico, com ampla participação e envolvimento dos professores.
Outros informes: Continuamos levantando e divulgando as condições de
trabalho, porém, com dificuldade, pois, as denúncias não são formalizadas; Também temos recebido diversas denuncias de assédio Moral,
principalmente dos professores recém-contratados, porém as denúncias ainda
não foram formalizadas. O ponto diário dos Técnicos administrativos está
sendo cobrado e tem causado muita discussão e indignação dos servidores
uma vez que as 6 horas diárias foi instituída no CEFET- MG e agora está
sendo cobrado pelo governo o cumprimento das 8 horas diárias; Estamos
dando continuidade ao ciclo de visitas aos campi do interior objetivando a
divulgação do trabalho do sindicato e esclarecendo sobre as questões atuais
como carreira; condições de trabalho; autonomia universitária; FUNPRESP;
campanha salarial 2014; etc.; Participamos da reunião da Regional Leste,
ocorrida nos dias 19 e 20 de setembro na cidade de Diamatina em MG.
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ASPUV
Informes prestados por: Juliana Silva Rocha / Fernando Pinheiro Reis
Os critérios de progressão/promoção na carreira foram definidos pela CPPD.
As promoções estão ocorrendo normalmente, inclusive para professor titular.
A atual Diretoria programou debates mensais sobre temas de interesse dos
docentes. Os debates serão veiculados na Rádio e TV Viçosa. O primeiro
deles, programado para 9 de outubro de 2014 tratará de Aposentadoria e
Fundos de Previdência dos Servidores Públicos,
e contava com a
participação de um representante da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas da
UFV, e da Profa. Cláudia March, Secretária Geral do ANDES-SN. No
entanto, a Profª Cláudia declinou o convite, embora tenha confirmado
presença anteriormente. Um representante da FASUBRA a substituirá. Temos
ficado muito envolvidos em reuniões semanais, juntamente com outras
entidades sindicais da UFV, para tratar sobre o Plano de Previdência
AGROS-UFV.

ADUFLA
Informes prestados por: José Tarcísio Lima
Desenvolvimento na Carreira: Não há discussão organizada pela ADUFLA
sobre o desenvolvimento na carreira docente. O debate tem sido promovido
pelo conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE e pelo Conselho
Universitário. Mas, existe discussão sobre esta temática no campus e na
rede. Ela envolve as normas de acesso, progressão e promoção para
professor titular. Todas são baseadas em critérios meritocráticos, em que
atividades de pesquisa e de pós-graduação têm forte peso.
O processo de promoção para professor Titular está consolidado, desde 11
de julho . Apesar das distorções neste processo, não há mais competição
entre candidatos como ocorria com os concursos.
Estatuinte: Não hão proposta de estatuinte na UFLA, mas há uma proposta de
acabar com os departamentos.
A reitoria aparentemente considera que esta discussão está concluída e,
segundo alguns comentários, já existe a intenção de experimentar o novo
modelo em alguns departamentos, com faculdades e institutos temáticos, Um
grande problema deste novo modelo é que reduz drasticamente a
representação docente na universidade.
O reitor da UFLA apoia a Dilma. Houve algumas discussões sobre esse
posicionamento em termos de legalidade, inclusive regimental, mais sem
maiores repercussões.
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ADUFRJ
Informes prestados por: Cleusa Santos e Cláudio R. Ribeiro
Os critérios para promoção e progressão já foram aprovados pelo CONSUNI.
A regulamentação incorporou a progressão de todos as classes e níveis e não
apenas de Titular. O debate sobre RSC está em andamento. A Adufrj vai
realizar um segundo debate sobre a regulamentação consolidada depois dos
7 meses de debate que ocuparam a UFRJ neste ano (houve a realização de
um debate anterior à apresentação do texto ao CONSUNI). O tema da
aposentadoria é tratado a partir da rearticulação do GTSS na Adufrj, que está
organizando um seminário no mês de outubro. A estatuinte não está na pauta
imediata na UFRJ. Houve repercussão da reunião dos reitores com Dilma no
CONSUNI da UFRJ e o jornal da Adufrj colocou em sua capa esta questão
em conjunto com a notícia sobre a CAPES e as OS desta semana. O tema da
assistência estudantil (ausência de bandejões, ausência de habitação,
problemas de transporte e bolsas) tem sido frequente em todos os fóruns da
universidade. A verba do PNAES é reconhecidamente insuficiente e em 2015
será ainda menor em relação à demanda crescente. A seção promoveu um
debate sobre “Sexismo na academia” e está organizando um próximo sobre
“Racismo” no mês de novembro. Será lançado na próxima semana, o
segundo número da revista “Cadernos”, que é publicação trimestral que a
ADUFRJ está construindo com a participação de sindicalizados, o tema deste
número será a criminalização dos movimentos sociais.

ADUNI-RIO
Informes prestados por: Carla Daniel Sartor
ADUNI-RIO – Foi criada uma comissão de carreira (promoção e progressão)
com a participação de dois diretores e um membro do conselho de
representantes da ADUNI-RIO. A proposta foi debatida e será apresentada
aos demais docentes para debate e posterior aprovação. Ações: No dia 1º/10
será realizado um seminário para debater a minuta/resolução da
promoção/progressão; Nos dias 14 e 15/10 haverá feira do livro com editoras
universitárias e lançamento de publicação dos docentes (a iniciativa teve
adesão e repercussão na universidade); Organizamos debates na comissão
dos três segmentos e na comissão técnica para a elaboração de um
diagnóstico sobre o Hugg (hospital universitário) e adensamento da proposta
alternativa; Circulamos a notícia da reunião dos reitores coma Dilma e vamos
pautar o debate no próximo Consepe, dia 02/10; O debate sobre a Estatuinte
não foi instaurado (antigo debate está paralisado - proposta reitoria); O debate
sobre aposentadoria foi veiculado; Realizaremos um debate sobre as
eleições/reitoria (plataforma para a próxima gestão); A ADUNI-RIO completou
35 anos e o evento e ou possível mobilização ainda não foi organizado.
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ADUFF
Informes prestados por: Isabella
Discussão para progressão para titular do magistério superior está em curso,
na última quarta feira estivemos presentes na reunião do CEP, onde
entregamos uma carta aberta, elaborada em reunião do CR. Nela foram
questionados os critérios e as discrepâncias em relação à pontuação. A
Escola de Engenharia trouxe uma proposta e haverá uma tentativa de
consenso entre esta proposta e aquela elaborada pela comissão.
Sobre RSC, foi formada uma comissão e o documento está sendo finalizado.
Já requisitamos audiência com o reitor, para a deflagração da comissão
análoga à CPPD, mas não obtivemos resposta. Fizemos uma nota jurídica
aberta evidenciando que essa omissão prejudica a categoria. Na semana que
vem iremos nos reunir com o jurídico da ADUFF a fim de que consigamos
pressionar a reitoria para nos atender.
O tema da aposentadoria foi tratado com base na divulgação do material
encaminhado pelo ANDES.
O processo da Estatuinte não está sendo discutido.
Não houve ações diretas relacionadas à reunião dos reitores com a Dilma,
porém foi divulgado/replicado no site da ADUFF a matéria do ANDES sobre
esse fato.
A ADUFF priorizou a discussão sobre assédio moral, tendo em vista o
aumento dos casos na UFF, sobretudo nos campi do interior.

ADUR-RJ
Informes prestados por: Heitor Fernandes Mothé Filho
Ações do Sindicato:
1 – No próximo dia 30/9 a ADUR-RJ participará de uma reunião que visa
solucionar os problemas do Instituto de Biologia, que está parado.
2 – A ADUR-RJ e o SINTUR atuaram em conjunto em prol dos terceirizados,
junto a administração central, inclusive objetivando reverter a não contratação
de cerca de trinta e sete terceirizados não contratados pela nova empresa
vencedora do processo de licitação.
3 – Promoção para professor titular. O presente tema está sendo discutido no
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) e está se tentando mudar
o barema estabelecido pela Comissão criada pelo próprio CEPE. O barema
em tela é produtivista e não contempla uniformemente o Ensino, Pesquisa e
Extensão e pouco considerava a Gestão. A promoção par professor titular do
EBTT está decorrendo em paralelo, aparentemente a proposta em elaboração
está dentro de uma realidade e segue sem maiores contestações.
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Seção Sindical do ANDES-SN na UFSC
Informes prestados por: Mauro Titon
Dentre as principais ações estão:
- continuidade da campanha de sindicalização; - luta contra Ebserh: reitoria
encaminhou a constituição de uma comissão do Conselho Universitário e esta
comissão ficou responsável por apresentar um diagnóstico do HU e organizar
debate, porém nós avaliamos que o debate deve ser ampliado e por isso
solicitamos e tivemos esta semana audiência com a reitora solicitando
organização de debates com a participação dos sindicatos; posicionamento
público da reitoria manifestando que a Ebserh não resolve os problemas do
HU; - sobre os critérios para promoção, o CUn já aprovou resolução
específica, com limitadores para impedir parte significativa dos professores
serem promovidos; sobre RSC, fomos surpreendidos está semana por ponto
na pauta do CUn sem debate algum e será novamente posto em pauta para
aprovação; - sobre o mês de luta em defesa dos direitos de aposentadoria e
dos aposentados, estamos organizando junto com outros oito sindicatos uma
atividade para a primeira semana de outubro; - há um grande conflito
instalado na universidade provocado por resolução da reitoria que estabelece
o controle de frequência dos TAES em folha ponto que deve ser certificada
pelas chefias, e diante disso os TAES estão em greve parcial de duas horas
diárias; - o GTPE local está avaliando um conjunto de documentos sobre o
Reuni na UFSC para compor uma avaliação da atual situação;

APUFPR
Informes prestados por: Adriana
1. Em relação a promoção e progressão nas IFES, já há uma resolução
aprovada que é a resolução 10/14 do CEPE que dispõe sobre a pontuação
para progressão a classe de professor Titular. Em relação a RSC para IBTT
foi pautada na reunião do CEPE do dia 26/09 o que gerará discussões sobre
tema.
2. Informe sobre EBSERH. No dia 28/08 o Conselho Universitário foi
convocado para pautar a adesão a EBSERH. A polícia Federal e Militar
esteve presente. Na sala do conselho estiveram presentes 21 conselheiros,
os demais não puderam entrar no prédio. Alguns conselheiros seguiram para
sala no HC onde havia instalada teleconferência, com falta de energia do
prédio a votação acabou acontecendo por telefone. Segundo a reitoria havia
quorum somando a presença de conselheiros na sala do conselho e os
conselheiros presentes no HC. Medidas judiciais questionam a legitimidade
da votação que acabou aprovando a adesão a EBSERH.
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A frente de luta em defesa do HC agora se mobiliza também contra a
criminalização do movimento. Durante o ato ocorreu a prisão de um
estudantes e há ameaças de indiciaremos de outros.
3. Mudança de regime.
Desde 2009 temos nos mobilizado em torno à pauta da mudança de regime
de trabalho para dedicação exclusiva. Esse tema fez parte da pauta local das
greves de 2011 e 2012. Somente em março de 2014 a reitoria cumpre seu
compromisso de estabelecer uma comissão para discutir a mudança de
regime e os critérios dado a inexistência de pontos para realizar a mudança.
Durante o tempo de funcionamento da comissão foi publicado o decreto
presidencial recompondo em maio os pontos do banco de professor
equivalente, o que concretamente possibilita fazer todas as mudanças
solicitadas pelos docentes.
A comissão concluiu seus trabalhos em julho apresentando um saldo de
pontos na universidade e a posição de que esses pontos sejam utilizados
para realizar a mudança para DE. A reitoria se posicionou dizendo que esses
pontos já se encontrariam comprometidos com as expansões, no entanto até
agora não apresentou a tabela de pontos, não levou o parecer da comissão
aos conselhos e não respondeu aos pedidos de reunião com a diretoria do
sindicato. Já lançamos boletim sobre o tema e nas próximas semanas se não
houver avanços nas negociações com a reitoria continuaremos discutindo
com a categoria as próximas ações a serem tomadas.
4. O processo de Estatuinte esta parado na UFPR. Há uma comissão
constituída, mas as reuniões não têm sido convocadas.

SINDUTF-PR
Informes prestados por: Ivo Pereira de Queiroz
Entre a última reunião do Setor e esta de hoje a SINDUTF-PR realizou ações
de organização interna e de infraestrutura. No conjunto de atividades do ano,
a reitoria formou três comissões, para os cargos de titular EBTT e MS, bem
como RSC. Nos três casos a SINDUTF-PR indicou representante. No caso
dos critérios para MS, a seção sindical recebeu muitas queixas contra os
supostos rigores impostos aos docentes MS, em comparação com a carreira
EBTT. Em resposta a SINDUTF-PR promove um seminário para examinar a
questão. O presidente e todo o pessoal da comissão fizeram-se presentes,
enriquecendo o debate.
Na última quinta-feira, a Assessoria Jurídica da SINDUTF-PR informou a
Diretoria da seção que o governo está “desaposentando” docentes que se
aposentaram na categoria especial (tempo de serviço x 1,2), revogando
benefícios por trabalhar em condições desfavoráveis à saúde.
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Em reunião com a reitoria, acordou-se que acontecerão rodadas de
negociação da pauta local.
Na última semana, agentes da FUNPRESP circularam pelo Campus-Curitiba,
reunindo-se com novatos e obtendo adesões ao fundo, A SINDUT-PR
publicou matéria alertando a comunidade sobre o fato, informando a posição
do ANDES-SN a respeito do tema.
É importante lembrar que, no mesmo intervalo houve recusa.

APROFURG
Informes prestados por: Tiarajú Alves de Freitas e Elmo Swoboda
Ponto 1: Em agosto a APROFURG iniciou seu programa de rádio com
programação semanal de uma hora na Rádio FURG FM aos sábados das
13:00h às 14:00h. Ponto 2: Implantação de controle eletrônico de ponto no
IFRS. Após reuniões no IFRS entre a APROFURG, seus advogados e os
professores, fez-se um abaixo assinado contra o ponto eletrônico. Foi feito
também um pedido administrativo pelo cancelamento à reitoria do IF. O
requerimento foi indeferido. Então, entrou-se na justiça em Rio Grande
pedindo que o IFRS se abstenha de exigir dos professores o controle de
frequência, nos termos do art. 6º, § 7º, alínea 'e' do Decreto 1.590/95. O juiz
de Rio Grande não acatou o pedido, indeferindo-o. Registre-se, ainda, que no
indeferimento do juiz de RG, ele faz referência à ação judicial idêntica do
SINASEFE, já julgada contra o SINASEFE em Porto Alegre. Ponto 3:
Mantendo uma política de aproximação da APROFURG com os campus fora
da sede da FURG, em outubro está agendada uma visita ao campus de São
Lourenço do Sul
ADUFPEL
Informes prestados por: Júlio Cesar
Última AG debateu os cadernos de textos do 59º CONAD. - Estatuinte –
Processo metodológico em debate no CONSUN. No momento ha o debate no
CONSUN a respeito do processo metodológico para a realização da
estatuinte. Há 4 propostas em disputa, incluindo a do Fórum por uma
Estatuinte Universitária Democrática e Soberana, formado por entidades
representativas das categorias da comunidade universitária. A disputa
principal gira em torno do papel do CONSUN na elaboração dos novos textos
e da participação coletiva.
- EBSERH – inauguração recente de 56 novos leitos para corresponder ao
interesse da EBSERH, com a presença de representante da empresa.
Perspectiva de implantação do convênio em janeiro de 2015 (Noticiado na
mídia local).
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- Processos de progressão e promoção – critérios definidos no final do
primeiro semestre no Conselho Universitário, primeiras bancas para a Classe
E – Titular já estão ocorrendo e a circular do ANDES já foi atendida pela
ADUFPel.
- Bolsas – Auditoria interna na UFPel dedectou problemas com acúmulo de
bolsas, diárias e serviços prestados
a servidores federais e cargos
comissionados externos à universidade, terceirizados e empresas.Entre os
denunciados encontram-se ocupantes de cargos de confiança do reitor.
Denúncia foi encaminhada ao Ministério Público que acionou a Universidade.
- Fundações de Apoio – A Justiça determinou o descredenciamento da
Fundação de Apoio Universitário (FAU) da UFPel, impedindo a assinatura de
novos contratos.
- Ocupação da reitoria – Estudantes ocuparam o gabinete por uma semana,
fechando partes do mesmo andar nos últimos dois dias, com correntes e
cadeados. Em resposta a reitoria deu entrada a uma ação de reintegração de
posse, prontamente acatada pela justiça, que deu 24 horas para a
desocupação. Durante esse período a reitoria solicitou intermediação das
entidades representativas dos TAE e dos Docentes nas negociações, até
então inexistentes. Ao final das 24 horas, sob muita apreensão quanto à
chegada das forças policiais, toda a pauta de reivindicações dos estudantes
foi atendida e a desocupação pacífica foi efetuada.Na pauta constavam
reivindicações sobre Moradia Estudantil, restaurante universitário entre
outras.
- Programa de rádio Voz Docente – A Seção Sindical do ANDES na UFRGS,
em parceria com a ADUFPel a APROFURG, produzem semanalmente
programa de rádio com temas de interesse da categoria docente. A última
edição que seria veiculada nesta semana foi censurada pela direção da rádio
da UFRGS. O programa tem sido veiculado pela internet, enquanto
aguardamos reanálise da questão por parte da direção.
- Novas ações de comunicação na ADUFPel – reorganização do website,
lançamento do Jornal Mural, Curso de Comunicação Sindical em parceria
com outros sindicatos (Setor da Alimentação, Bancários e Auditores Ficais)

SEDUFSM
Informes prestados por: Adriano S. Figueiró)
1 - Notícias da imprensa dão conta de que a universidade fará o convênio
para assumir a gestão do hospital regional que está sendo construído,
devendo repassar o controle para a EBSERH, que passará a controlar o
Hospital Universitário (cujo adesão já foi assinada pela reitoria anterior) e o
hospital regional. A SEDUFSM está retomando a mobilização das entidades
para tentar barrar esse processo.
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2 – O Sindicato tem recebido reclamações de novos professores que se
sentem assediados pelos funcionários do FUNPRESP. Deveremos solicitar
uma audiência com o Pró-Reitor de Gestão de Pessoas para averiguar esta
questão.
3 – A SEDUFSM está acompanhando o diagnóstico encomendado pela
reitoria para analisar a viabilidade de manutenção ou fechamento da Unidade
Descentralizada de Silveira Martins, criada no processo de expansão do
REUNI, já que a mesma tem apresentado sistemática de redução da procura
pelos alunos, associado a uma alta taxa de evasão. A atual gestão reconhece
que a implantação deste campi foi mal conduzida pelo reitor anterior.
4 – A SEFUSM está organizando no dia de hoje (27/9), juntamente com
diversas outras entidades da sociedade civil, um ato intitulado “Santa Maria
pela Vida”, onde serão plantados canteiros e flores na praça central da cidade
como lembrança da luta pela justiça em relação aos morte da Boate Kiss. Na
oportunidade, também estão sendo plantadas 4 mudas de oliveiras como
apoio simbólico de solidariedade ao povo palestino, com o mote de que
“quem planta luta pela vida”.
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