
 

 

AVALIAÇÃO E POSICIONAMENTO DO SETOR DAS FEDERAIS DO  
ANDES-SN SOBRE A PROPOSTA DO GOVERNO PARA NEGOCIAÇÃO 2015 
 

NEGOCIAR SEMPRE!  Essa tem sido uma política histórica do ANDES-SN, 

mesmo diante das intransigências de diferentes governos. Assim, no que tange à 

proposta apresentada pelo governo através do Ofício SEI nº 23540/2015-MP, de 18 de 

novembro de 2015, não podemos deixar de anotar que nos deixou perplexos – tanto pela 

exiguidade do tempo para a resposta (26/11/2015), quanto pelo conteúdo apresentado 

para “harmonização da carreira”. Quanto ao tempo para a construção coletiva de uma 

base sindical que tem como método de trabalho assembleias presenciais, discussão de 

propostas e aprovação das mesmas pelo voto direto, quatro dias úteis parecia 

insuficiente. Com esforço as Seções Sindicais responderam ao desafio fizeram a análise, 

deram o diagnóstico da mesma, municiando o Setor das Instituições Federais de Ensino 

do ANDES-SN para a produção da contraposta enviada ao governo na data prevista de 

30 de novembro. 

A análise realizada pelo Setor das Federais, a partir das deliberações da base da 

categoria, indicou a necessidade de respondermos a cada item da proposta apresentada, 

com o intuito de avançarmos na negociação, na perspectiva de assinatura de acordo. 

Novamente o governo reafirma o parcelamento do reajuste de 10,8%, em dois 

anos, com a primeira parcela em agosto de 2016 e a segunda em janeiro de 2017. Como 

apontado nas avaliações do CNG-ANDES-SN/2015, esse índice ignora completamente 

as perdas acumuladas, bem como as perspectivas de inflação futura. Nesse sentido, 

mostrando a nossa disponibilidade de negociarmos o Setor das Federais definiu por 

aceitarmos o acordo bianual, porém com o índice de 19,7%, em duas parcelas: janeiro 

de 2016 e janeiro de 2017. Da mesma forma, no que tange ao reajuste dos benefícios 

ainda que a proposta do governo não atenda à reivindicação da categoria (isonomia 

entre os três poderes), indicou-se pela aceitação dos termos apresentados.  

No que diz respeito ao item 4 da proposta (Temas específicos das Carreiras MS 

e EBTT), decidimos por aceitar, com alguns ajustes, a maioria dos elementos 

apresentados. Porém, consideramos que há dois pontos que devem estar já garantidos 

nos termos do acordo: a) imediato reenquadramento dos professores aposentados (e 



 

 

instituidores de pensão) resguardada a equivalência em relação ao topo da estrutura da 

carreira em vigor na data da sua aposentadoria; b) que todos os professores possam 

evoluir na carreira em todas as classes e níveis independente de titulação. Na mesma 

linha, aceitamos os termos, com ajustes, apontados no item 6 da proposta, para 

constituição do Comitê de Trabalho, no âmbito do MEC, desde que seja para discussão 

e implementação dos temas específicos.  

O elemento central da proposta apresentada pelo governo está no item 5 

(Harmonização da estrutura salarial das carreiras a partir dos parâmetros acordados em 

2012). Com tempo exíguo para análise das bases o governo procura impor, assim como 

em 2012, um projeto que ataca a carreira docente. Não podemos, de maneira açodada, 

subscrever acordo que não dialoga com a nossa pauta, nos termos consolidados na greve 

de 2015.  

O reconhecimento, por parte do governo, da necessidade de harmonizar a 

carreira é uma vitória do movimento. Porém, aparentes avanços na “harmonia” indicada 

na proposta, com estabelecimento de relação percentual entre VB e RT, entre níveis e 

classes e entre os regimes de trabalho, manipula conceitos gerais, com os quais 

concordamos, para preservar a desestruturação real de nossa carreira. 

Como aceitar um aceitar um acordo que efetiva em termos de lei, como 

princípio, o fato de um professor que trabalha o dobro de outro não ter salário 

proporcional à sua jornada (nos termos apresentados no subitem 5.2.1 o VB de 40h será 

apenas 40% acima do VB de 20h)? Vamos abdicar da valorização da dedicação 

exclusiva? Na prática a proposta apresentada representa o achatamento salarial do 

regime de dedicação exclusiva e o seu fim da dedicação exclusiva, visto que o salário 

que deveria corresponder ao regime de 40h (o dobro de 20h) passa a ser o atribuído à 

DE.   

Como aceitar um acordo que institui percentuais variáveis entre níveis e 

classes, que valoriza o topo da carreira, a depender da titulação docente, mas faz isso à 

custa da subtração salarial dos docentes em início de carreira e com menor titulação? 

Defendemos a valorização da carreira para o conjunto da categoria, ativos e 

aposentados.  



 

 

Como assinar um acordo que legitima a remuneração referente a titulação 

como uma gratificação variável (RT) como o agravante de propor diferentes percentuais 

para a mesma titulação a depender do regime de trabalho? É inadmissível a manutenção 

da RT sem considerar percentuais fixos cada um dos padrões de titulação 

aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado, independente do regime de 

trabalho, projetando a que essa retribuição volte a ser parte constitutiva do vencimento. 

 

Para o ANDES-SN, a discussão da carreira docente está atrelada ao projeto 

educação pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada, o que destaca o 

papel estratégico das IFE no enfrentamento e superação das desigualdades econômicas e 

sociais e prestação de serviços públicos de excelência à população brasileira. Desse 

modo, a carreira docente deve valorizar o tripé Ensino, Pesquisa e Extensão, 

privilegiando o regime de dedicação exclusiva e incentivando a qualificação docente em 

nível de doutorado. 

Com essa proposta, a estratégia do governo é dar continuidade à 

desestruturação da carreira, com ataque frontal ao regime de dedicação exclusiva, 

estimulando a configuração do professor-empreendedor nas IFE. Assim, não podemos 

desconsiderar que a proposição afina-se aos ataques em curso, expressos, entre outras 

medidas, no PLC 77/2015 (que favorece a subordinação da ciência e tecnologia às 

demandas do mercado) e na PEC 395/2014 (que busca implementar a cobrança de taxas 

para os cursos de extensão, especialização e mestrado profissional, pondo fim ao 

princípio constitucional da gratuidade da educação nas instituições públicas). Tais 

medidas criam espaço para a desvalorização da carreira docente e colocam os docentes 

numa corrida por financiamento privados para atividades acadêmicas, pondo em risco o 

interesse público e social das IFE. 

 Em nossa avaliação não há necessidade de açodadamente definir em 2015 os 

índices percentuais de reestruturação da carreira que irão ter vigência a partir de 2017. 

Assim, na resposta ao governo, a categoria docente rejeitou os termos apresentados no 

item 5, apresentando em substituição, considerando os termos que o próprio governo 

apresentou em 28 de agosto de 2015 (Ofício SEI n. 4595/2015-MP), a criação de 

Comitê Provisório para elaborar proposta de reestruturação das Carreiras do Magistério 



 

 

Superior e de Magistério de Ensino Básico, Técnico e Tecnológica, que para nós tem 

como referência os termos do acordo firmado entre o ANDES-SN e a SESU-MEC (abril 

de 2014), visando efeitos a partir de janeiro de 2017. 

O ANDES-SN destaca sua disposição em negociar. Não podemos aceitar que o 

governo imponha ao “processo negocial” uma lógica plebiscitária, com prazo curto para 

análise da categoria, de sim ou não, ao conjunto de itens apresentado no Ofício SEI nº 

23540/2015-MP.  O acúmulo do debate da categoria indica a necessidade de se manter 

em posição de negociação, apontando elementos aceitáveis na proposta do governo, sem 

prejuízo de modificações, e continuidade de mesa de setorial para implementar os 

elementos estruturantes da carreira, sem ferir o projeto de educação pública federal, de 

trabalho e carreira docente que defendemos. 


