Circular Nº 122/18

Brasília/DF, 26 de abril de 2018

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

Companheiros,

Encaminhamos o relatório da reunião do Setor dos Docentes das
IEES/IMES, realizada em Brasília no dia 15 de abril do corrente ano.

Sem mais para o momento, renovamos nossas cordiais saudações
sindicais e universitárias.

Prof. Alexandre Galvão Carvalho
Secretário-Geral

RELATÓRIO DA REUNIÃO DO SETOR DAS IEES/IMES
Brasília(DF), 15 de Abril de 2018

Presentes:
Manhã
Coordenadores: Caroline Lina e Roseli Rocha
Seções Sindicais: ADFURRN – Rivania Lucia Moura de Assis; ADUEPB – Mauriene
Freitas; ADUNEB – Tadeu Bello; ADUFS-BA André almeida Uzêda; ADUSB –
Iracema Oliveira Lima; ADUEMG

- Juliana Bohnen Guimarães; ASDUERJ –

Deborah Fontenelle; ADUNESP – João da Costa ; ADUNICAMP - Paulo Cesar
Centoducatte

Tarde
Coordenadores: Caroline Lina e Roseli Rocha
Seções Sindicais: ADUEPB – Mauriene Freitas; ADUNEB – Tadeu Bello; ADUFSBA André Almeida Uzêda; ADUSB – Iracema Oliveira Lima; ADUEMG - Juliana
Bohnen Guimarães; ASDUERJ – Deborah Fontenelle; ADUNESP – João da Costa ;
ADUNICAMP - Paulo Cesar Centoducatte

Pauta:
1. Informes
2. Análise de Conjuntura
3. Deliberações e Atualizações das resoluções do 37º Congresso do ANDES-SN
4. Encaminhamentos da comissão responsável pelo levantamento do financiamento das
IEES/IMES
5. Local e data do 16º Encontro Nacional do setor das IEES/IMES
6. Outros Assuntos

1. Informes
ADUNIMONTES em Greve, deste 30/01, atividade agendada com as IEES de
MG em maio.
Reunião da Comissão sobre financiamento no RJ.

2. Análise de conjuntura
A Coordenação abriu o debate de conjuntura apontando a necessidade da
resistência aos ataques e retirada de direitos, dos desafios colocados para o setor das
IEES/IMES no momento de parte de nossa categoria se volta apenas para a conjuntura
nacional, não se colocando a refletir e reagir aos ataques dos Governos Estaduais, que
vivemos a fase mais perversa da política de conciliação de classes, o apassivamento da
classe trabalhadora num contexto de arrocho salarial e de redução orçamentária em
custeio e investimento. A intensificação das perseguições e assassinatos de lideranças
dos movimentos sociais, o recrudescimento do conservadorismo; a ofensiva imperialista
na Síria, são elementos que apontam um aprofundamento da crise, contudo, o 8M, o
15M, a Greve Geral de 2017, o #OcupeBrasília# e todas as paralisações nacionais
resultaram no recuo da Reforma da previdência; as manifestações de Resistência em
contraposição ao assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes e a intervenção
federal militarizada no Rio de Janeiro, que contagiou todo o país, a greve da
UNIMONTES e das Estaduais de MG; A resistência das Estaduais do RJ e do RN; o
enfrentamento a Seletividade da Justiça e a judicialização da política, também apontam
para novos rumos na reorganização da classe trabalhadora.
As representações das seções sindicais presentes partiram desses elementos para
o debate, fazendo conexão com as realidades de cada IES. Sintetizamos a necessidade
de investir nos atos de lançamento da Frente Nacional de defesa das Instituições de
Educação Superior, fortalecerá a luta e constituirá espaço para mobilização da categoria.

3. Deliberações e Atualizações das resoluções do 37º Congresso do ANDES-SN
Dos pontos que geraram debate e novos encaminhamentos
Encampar um movimento contra a lista tríplice para escolha de reitores em
nossas universidades, lutar por eleição direta - conforme consta no caderno 2.
Através de um link (repositório) na página do ANDES-SN, construir o dossiê
(Comissão: Mauriene (ADUEPB); Debora (ASDUERJ) e Coordenação do Setor) por
meio de um histórico das lutas do setor, e que possamos atualizar informações sobre a
situação dos ataques e também do movimento de resistência às IES públicas, bem como
as

conquistas/ganhos

que a categoria

conseguiu

ao longo dos

anos

via

lutas/mobilizações/greves.

Propostas para a semana de lutas:
1. Sugestão: que a Coordenação do Setor articule que representantes das seções
sindicais circulem em outras seções sindicais, fomentando a troca de
experiências sobre as lutas e resistência aos ataques dos governos estaduais e
municipais;
2. Indicação do dia 23/05, para paralisação nacional em defesa das IEES/IMES;
que ocupemos a Universidade com ações e atividades;
3. Realizar aulas magnas via seções sindicais com os temas recorrentes nas
estaduais e municipais sobre financiamento, cortes de bolsas e trabalho docente
(c/h em excesso - pontuar todo nosso trabalho que não entra nos Formulários e
Planos individuais). Sugestão: documentário “quanto tempo o tempo tem” para
debate.
4. Passar com um carro de som no campus de nossas Universidades divulgando
vários spots com a realidade sobre sucateamento em outros estados.

Contratação de professor substituto:
1. Lutar por concurso público para aquelas vagas ditas puras;
2. Incentivar a filiação dos mesmos;

3. Lutar pelo vale alimentação para todos os substitutos e no valor integral do
docente efetivo.

4. Encaminhamentos da comissão responsável pelo levantamento do financiamento
das IEES/IMES
Foi feito informe de membro da Comissão:
1. Aguardando resposta das Seções Sindicais sobre o questionário de 6 perguntas;
2. Cobrar das Seções Sindicais o retorno do questionário;
3. Agendar reunião da Comissão com o GT Verbas 04/05;
4. Indicar a Diretoria a necessidade de contratar um estagiário para coletar os dados
financeiros nos órgãos do governo.

5. Local e data do 16º Encontro Nacional do setor das IEES/IMES
Local: UENF - Rio de Janeiro (RJ)
Período: 21 a 23/9/2018

6. Outros assuntos.
Pontos da reunião conjunta:
Multicampia:
a) Uso da videoconferência e das tecnologias da comunicação para aproximar a base;
b) Participar dos espaços dos Conselhos;
c) Pautar a expansão das creches e RU; serviço médico;
d) Expansão dialogada com a Comunidade Acadêmica e com financiamento 100%
pública;
e) Atualizar o Estatuto do ANDES-SN em relação as Assembleias por local de trabalho,
tendo em vista a realidade da multicampia;
f) Fazer o enfrentamento aos modelos de gestões que impõe ao docente sua
precarização, e o assédio moral, abertura de sindicâncias e PAD;
g) Problematizar a separação de Campi e sua transformação e novas Universidades, com
poucos docentes, o que inviabiliza a organização financeira da seção sindical.

Controle do Trabalho Docente
1. 1º de maio: fazer um dia nacional de lutas contra o controle do trabalho docente e os
abusos sofridos pela categoria;
2. Participação dos Conselhos e dos debates institucionais sobre os instrumentos de
controle;
3. Atividades de formação sobre esse ponto nas seções sindicais.

