
Extrato da ata da assembleia realizada pela APES/JF (UFJF e IF Sudeste de Minas 

Gerais) em 14 de agosto: 

 

 Presenças 114 professores. 

 

1) Informes nacionais:  Relato de atos e ações junto a sujeitos institucionais e 

políticos e indicação de análise das questões propostas pelo CNG no que se refere 

aos pontos de flexibilização da proposta inicial apresentada pelo ANDES ao 

governo, no período de 6 a 17 de agostos.   

2) Informes locais:  

 Realização de audiência com o Reitor do IF Sudeste, sexta feira 11 horas, onde 

serão apresentadas as questões centrais da proposta do governo e seus 

impactos sobre a carreira de magistério superior e EBTT, bem como informes 

sobre a construção de contra proposta do ANDES/SN ao governo,  

continuidade da greve e ações que levem à abertura de efetivas negociações.  

 Recebimento de demanda de professores questionando a interrupção da rede 

de computadores na UFJF pelo sindicato dos TAE´s. Ressaltamos a autonomia 

do SINTUFEJUFE em estabelecer suas ações de greve, contudo o CLG solicitará 

uma reunião com o CLG do SINTUFEJUFE. 

 Realização de evento comemorativo aos 100 anos da greve de 1912, 

organizado por professores sindicalizados e com apoio da APES/JF. 

3) Avaliação do CLG:  

 Apresentação do histórico desde agosto de 2011, com suspensão do GT e 

indicação dos motivos que levaram à greve. A apresentação de contra 

proposta é uma saída  para o momento de impasse, cujos parâmetros já foram 

indicados em assembleias do dia 3 e 9 de agosto. O tempo todo apostamos no 

diálogo e o tempo todo o governo não apresentou possibilidade de efetiva 

negociação. Há necessidade de demarcação da truculência, intransigência e 

inabilidade política do governo. O quadro hoje explicita o descontentamento 

dos funcionários públicos federais. Análise que devemos manter a ação entre 

os canais possíveis para aberturas de negociação.  

 O CLG propõe a ratificação aos pontos referentes à contra proposta discutida 

em assembleias anteriores (3 e 9 de agosto), além da execução de ações  junto 

a sujeitos institucionais e políticos na direção da apresentação de abertura 

efetiva de negociação.  

4) Abertura para inscrições. 

5) Encaminhamentos: 

Aprovados com 103 votos favoráveis e 11 abstenções:  

a) Aprovação dos seguintes termos para a formatação de contra-proposta, 

utilizando, para isso, o já aprovado em assembleia da APES/JF nos dias 3 e 9 de 

agosto. 

     1) Qual é a flexibilização em relação ao piso salarial do professor 20 horas? Proposta ANDES: 

salário DIEESE/ICV. 



Proposta APES JF: R$ 2.018,00 (piso salarial da segunda proposta apresentada do governo)  

      2) Qual é a flexibilização em relação a variação percentual dos níveis (steps)? Proposta 

ANDES: 5% entre níveis.  

Proposta APES JF:  4% 

     3) Qual é a flexibilização em relação a variação percentual da Titulação? Proposta ANDES: 

Aperfeiçoamento (7,5%), Especialização (18%), Mestrado  (37,5%), Doutorado (75%).  

Proposta APES JF:  Igual à apresentada pelo ANDES 

      4) Qual é a flexibilização em relação aos fatores definidos para o Regime de Trabalho? 

Proposta ANDES: 40h = valor remuneratório 100% maior que 20horas; DE = valor 

remuneratório 210% maior que 20horas.  

Proposta APES JF:  Igual à do ANDES 

5) Há flexibilidade de escalonamento (parcelamento) de reajuste para atender a proposta 

do ANDES?  

Proposta APES JF:  SIM, 2013 e 2014 

6) Há possibilidade de flexibilização do impacto orçamentário da proposta do ANDES? 

Proposta APES JF:  SIM, inferior ao impacto orçamentário da proposta ANDES mas superior ao 

impacto orçamentário da segunda proposta do governo (R$ 4,2 bilhões por ano). 

7) Quais outros aspectos da proposta do ANDES a AG discutiu a possibilidade de 

flexibilizar? 

Proposta APES JF:  Na assembleia da APES JF do dia 03 de agosto, foi aprovado que o 

importante é reestruturar a carreira de acordo com os princípios do ANDES, flexibilizando os 

valores dos parâmetros. Posteriormente, na assembleia da APES JF do dia 09 de agosto, tendo 

em vista a divulgação da contraproposta defendida pela ADUFRJ, aprovou-se os parâmetros 

especificados nos itens anteriores. Assim sendo, o espírito preponderante aprovado pelas 

assembleias da APES JF é de negociação mantendo-se os princípios da proposta do ANDES, 

flexibilizando-se os parâmetros, não necessariamente os que foram aprovados na assembleia 

do dia 09 de agosto. A assembleia entende que o CNG deve ter flexibilidade para negociar tais 

parâmetros da carreira com o governo. 

b) Que o CLG estude ações e encaminhe ao CNG para pressionar o governo a abrir efetivas 

negociações, levando em consideração as eleições municipais de 2012. 

c) Indicação de delegados, observadores e membros do GT Verbas;  

De 15 a 17  de agosto: Delegado: Miguel Fabiano de Faria; Observador e membro do GT 

verbas: Agostinho Bethoven Macedo Beghelli Filho; 

De 18 a 24 de agosto: Delegado Joacir Teixeira de Melo; Observador e membro do GT verbas: 

Custódio Gouvea Lopes da Motta. 



d) Próxima assembleia, 21 de agosto, 9 horas.  


