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Circular Nº 056/2013       Brasília, 08 de abril de 2013 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Companheiros, 

 

 

 

Encaminhamos o relatório da reunião do Setor dos Docentes das IFES, realizada 

em Brasília, nos dias 6 e 7 de abril, do corrente ano. 

 

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

universitárias. 

 

 

 

 

 

Prof. Paulo Marcos Borges Rizzo 

2º Secretário 
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RELATÓRIO DA REUNIÃO DO SETOR DAS IFES 

BRASÍLIA/DF, 6 e 7 de abril de 2013 

 

Data: 06 e 07 de abril de 2013 (sábado e domingo). 

Local: 06/04 – Casa do Professor no campus da UnB - Sede da ADUnB – Brasília – DF. 

07/04 – Sede do ANDES-SN - SCS, Quadra 2 Bloco C, Ed. Cedro II,                                 

3º andar, Brasília-DF. 

 

Horário: Início dia 6/04 às 9h - Término dia 7/04 às 12h e 30min. 

 

Pauta:  

1. Informes nacionais. 

2. Informes das seções sindicais. 

3. Desdobramentos das deliberações do 32º Congresso. 

3.1. Luta por carreira docente e condições de trabalho. 

3.2. Relação com os demais SPF. 

3.3. Jornada de abril: Marcha do dia 24. 

4. Outros assuntos. 

5. Encaminhamentos 

 

Presentes: 06 Diretores, 37 Representantes de 28 Seções Sindicais e 01 Observadora (Profª da 

UnB);  totalizando 44 presenças. (ANEXO-1) 

 

Pauta: 

1- Informes Nacionais; 

2- Informes das Seções Sindicais; 

3- Desdobramentos das deliberações do 32º Congresso: 

3.1. Luta por carreira docente e condições de trabalho; 

3.2- Relação com os demais SPF; 

3.3- Jornada de abril: marcha dia 24; 

4- Outros assuntos; 

5- Encaminhamentos. 

 

Documentos distribuídos 

1. Convocação da Reunião do Setor da IFES. 

2. Resoluções do 32º Congresso do ANDES - SINDICATO NACIONAL. 
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3. Cartas nº 058/13 e 059/13, Protocoladas no MEC e MPOG sobre a pauta de Reivindicações 

dos Docentes, aprovadas no 32º Congresso. 

4. Campanha para participação do Plebiscito sobre a EBSERH. 

5. Tema central do nº 52 da Revista Universidade e Sociedade, a ser lançada no 58º CONAD. 

6. Circular nº 035/13 convidando as seções sindicais para participarem da “PESQUISA 

SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO NAS IFE”. 

7. Reunião define detalhes na preparação da Marcha a Brasília. 

8. Campanha pela Anulação da Reforma da Previdência. 

 

1. Informes Nacionais 

 

1.1. Espaço de Unidade de Ação e Marcha dia 24 de abril: articulação começou no ano passado. As 

últimas reuniões realizadas dias 19 de março e 02 de abril, expressaram a aglutinação de outros 

setores e avançaram na organização. Os cartazes já foram remetidos para as seções sindicais, a 

pauta protocolada nos três poderes. A organização das caravanas está sendo feita por coordenações 

estaduais, porém foi definida uma via para facilitar a presença de militantes dos movimentos sociais 

que tem suas bases em regiões próximas ao DF. 

1.2. Campanha unificada dos SPF: pauta protocolada no dia 20/1 e lançamento da campanha no dia 

20/2. Como a Ministra negou-se a receber os representantes do movimento para responder sobre a 

pauta ou abrir negociações. 

1.3. CNESF: Retomada da organização e protagonismo político definida em reunião ocorrida no dia 

03 de abril, incluindo plantões, finanças, rotina de reuniões, preparação da intervenção no Fórum e 

priorização nesse momento da campanha 2013 dos SPF, a marcha do dia 24 de abril, a campanha 

pela anulação da reforma da previdência e o plebiscito da EBSERH. Indicativo para realização de 

uma plenária nacional em Brasília no dia 26 de maio precedida de plenárias setoriais. 

1.4. Protocolo da Pauta do Setor das IFE no MEC e MPOG, dia 26 de março, com solicitação de 

audiência aos Ministros. Ultimas duas audiências com o secretário da SESU antes do 32º 

Congresso, seu afastamento e a previsão de posse do seu substituto (Paulo Speller) na próxima 

terça-feira dia 9. 

1.5. Audiência com a Direção da ANDIFES marcada para a próxima terça-feira dia 9. 

1.6. Plebiscito nacional da Ebserh, entre 2 e 15 de abril. Amicus Curiae na Adin iniciada pela 

Procuradoria Geral da União. 

1.7. Campanha pela anulação da reforma da previdência, petição e abaixo assinado, com agitação e 

politização, em todo o país, até o dia 30 de maio. Entrega do resultado no Supremo dia 9 de junho. 
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1.8. Atividade dos SPF após a marcha, em frente ao bloco K e do setor da educação em frente ao 

MEC (plenária da campanha pela aplicação imediata de 10% do PIB para a educação pública e 

lançamento da revista dossiê denúncia precarização nas IFE). 

1.9. Abertura de prazo para artigos na Revista Universidade e Sociedade, até 18 de abril, com o 

tema central “(IN)certezas, movimento docente e expansão nas IES públicas”. 

1.10. Abertura de mais um prazo, até o dia 20 de abril, para respostas das seções sindicais ao 

questionário da pesquisa sobre as condições de trabalho nas IFE”; 

1.11. Campanha de Sindicalização: nova logo, cujos primeiros materiais com o mote “um a mais é 

muito mais”, e a necessidade de envolvimento das seções sindicais. 

1.12. Ato pela inclusão na pauta do congresso da PEC 555, realizado no dia 20 de março. 

1.13. Parecer da AJN sobre a Lei 12.772/12, enviado às seções sindicais com a circular 021/13, 

opina sobre os pontos mais polêmicos do Plano de Carreiras que está em vigor desde 1 de março. 

1.14. Parecer da AJN sobre a GEL (Gratificação Especial de Localidade) traz a jurisprudência sobre 

o tema. 

2. Informes das Seções Sindicais. (ANEXO-2) 

3. Desdobramentos das deliberações do 32º Congresso.  

Foi feita uma colocação inicial do tema por Marina Barbosa que recuperou as deliberações do 32º 

Congresso e apresentou um conjunto articulado de propostas elaboradas pela Coordenação do Setor 

das IFES no sentido de organizar a luta no próximo período. Seguiram-se muitas intervenções dos 

presentes, fazendo avaliação e apresentando propostas. O conjunto dessas propostas apresentadas 

foram remetidas para deliberação no item 5 da pauta (Encaminhamentos). 

3.1. Luta por carreira docente e condições de trabalho. 

3.2. Relação com os demais SPF. 

3.3. Jornada de abril: marcha do dia 24. 

4. Outros assuntos 

Nesse ponto de pauta, foram aprovadas três moções, que estão apresentadas no ANEXO-3. 

 

5. Encaminhamentos: 

5.1. No âmbito do Espaço de Unidade de Ação: 

Considerando:  

 a realização da Marcha do dia 24/04 como ação nacional central do período;  

 a pauta geral já aprovada e assumida pelos movimentos e entidades que integram o fórum;  
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 os ataques aos direitos promovidos pelo governo; 

define: 

a) priorizar a participação dos docentes na Marcha; 

b) atuar em conjunto com as entidades e movimentos para viabilizar o maior número de 

participantes na Marcha; 

c) intensificar a ação unitária nas lutas pela anulação da reforma da previdência e contra a Ebserh. 

5.2. No âmbito dos SPF: 

Considerando:  

 a unidade em torno da pauta geral e as ações desenvolvidas até o momento;  

 a posição intransigente do governo em não negociar com as entidades, buscando 

concretizar posicionamento de que os acordos, ou as posições impostas mesmo sem acordos 

assinados, têm validade até 2015;  

 a mobilização ainda está no processo inicial de construção e necessita avançar no âmbito 

estadual;  

define: 

a) intensificar a participação das seções sindicais nas ações da campanha salarial no âmbito 

local/estadual; 

b) encampar a agenda de plenárias setoriais em 25/05 e da CNESF em 26/05. 

 

5.3. Luta pela anulação da reforma da previdência: 

a) atuar na coleta de assinatura pela anulação da reforma da previdência; 

b) promover ação de mobilização para dar andamento a essa campanha; 

c) promover debates e seminários para aglutinar forças e ampliar a adesão à campanha; 

d) organizar ações de rua e dar divulgação a questão na imprensa local; 

e) propor as entidades dos SPF desenvolver ações de esclarecimento e resistência à adesão ao 

Funpresp, com material nacional, seminários e debates cujo eixo será: “contra a perda do direito à 

aposentadoria integral e não adesão ao fundo”. 
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5.4. Luta contra a Ebserh: 

a) intensificar a atuação no plebiscito; 

b) continuar a produção de materiais para esclarecimentos e informar as resistências em curso e as 

ações do MP/TCU onde ocorrer; 

c) promover debates sobre o tema em unidade com os TAE/estudantes; 

d) participar dos Fóruns Estaduais organizados pela Frente Nacional Contra a Privatização da 

Saúde. 

 

5.5. Pauta específica do Setor: 

Considerando: 

 deliberações do 32º Congresso do ANDES-SN;  

 posição do governo de manter o simulacro de acordo sem predisposição de abrir negociações 

sobre a questão;  

 desdobramentos da Lei 12.772/12 que tem caracterizado a desestruturação da carreira e trazido 

mais alterações que envolvem ataques a direitos;  

 define: 

5.5.1. Realização de uma jornada de lutas da categoria docente por condições de trabalho e 

reestruturação da carreira, com panfletagens, atos, seminários, paralisação e destaque para:  

a) audiência pública com a reitoria (reivindicada pela seção sindical) com pauta: “negociações 

entre reitoria e MEC sobre – orçamento e expansão de vagas (graduação e pós-graduação); 

distribuição de vagas de docentes e técnicos administrativos; cronograma de obras.Reivindicar, 

também, posicionamento das reitorias e também dos órgãos colegiados das Instituições com 

relação aos Processos de Expansão (abertura de cursos). 

b) atividade em local emblemático do processo de precarização das condições de trabalho, com 

divulgação na mídia local criando fato político, dentro da jornada de lutas. 

5.5.2. Quanto à luta pela reestruturação da carreira: 

a) intensificar a luta pela reabertura de negociação em torno da carreira; 

b) utilizar documento que apresente o quadro gerado pela Lei, explicando a lógica do governo, 

destacando aspectos que trazem alteração do que a Lei impõe, comparativamente a situação 

anterior a ela e também a nossa proposta de carreira única; 

c) dar sequência as ações de luta em relação à carreira de EBTT. 
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5.5.3. Quanto à luta por condições de trabalho nas IFE: 

a) retomar ações em torno das condições de trabalho e pautas específicas; 

b) denunciar a precarização das condições de trabalho, utilizando entre outras formas a Revista 

Dossiê Denúncia sobre precarização das condições de trabalho, com atividades em todos os 

locais; 

c) consolidar a unidade na luta com TAE e estudantes em todas as IFE; 

d) responder a pesquisa completa, por todas as seções sindicais, dentro do prazo que termina em 

20/04; 

e) indicar às seções sindicais que façam um levantamento das “medidas paliativas” (utilização de 

Monitores II, por exemplo) para suprir a questão da falta de professores. 

f) voltar a pautar na SESU a ausência de contratação de professores efetivos para as demandas 

“novas” e as aposentadorias dos CAP; 

g) pautar junto a SESU e a SETEC o atendimento das demandas por vagas nos CAP, escolas 

isoladas/colégios vinculado, CEFET/IF, contemplando o preenchimento daquelas oriundas de 

novas demandas e ou aposentadorias nestas instituições; 

h) reforçar a denúncia com relação a falta de vagas para professores e técnicos administrativos no 

IF, CEFET-MG e CEFET-RJ; 

i) elaborar instrumentos/materiais que desvelem a precarização das condições de trabalho é 

agravada pelo Reuni, resultado de um processo de sucateamento da universidade anterior à 

expansão; 

j) indicar que as seções sindicais no processo de busca de informações sobe a precarização das 

condições de trabalho utilizem as prerrogativas da Lei de Acesso a Informação (contribuição já 

produzidas no último encontro do coletivo jurídico do ANDES-SN) e também daquelas 

prerrogativas relacionadas com a transparência das informações sobre orçamento e pessoal do 

serviço público; 

k) solicitar que GT-PFS paute a discussão sobre as alterações das relações de trabalho e sua 

precarização, no âmbito da IFE, e a relação com a organização sindical. Dentre essas alterações 

dar destaque à professores tutores (UAB), e estágio docente entre outros. 

 

5.6. CARTILHAS SOBRE ASSÉDIO MORAL E CARREIRA: 

Considerando que a ADUFF disponibilizou as cartilhas sobre Assédio Moral e sobre o Plano 

de Carreiras do Magistério Federal, decorrente da Lei 12.772/13, desde que citada a autoria, 
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as Seções Sindicais que tiverem interesse poderão solicitar diretamente aquela entidade e 

utilizar na divulgação local. 

5.7. AGENDA  

 

a) até 15/04 – dar sequência ao Plebiscito da EBSERH; 

b) até 20/04 – finalizar as respostas ao formulário eletrônico da pesquisa sobre as condições de 

trabalho nas IFE; 

c) dia 24/04 – Marcha à Brasília, pressão sobre o MPOG para responder a pauta dos SPF, 

lançamento da Revista Dossiê Denúncia Precarização e plenária da frente de lutas pela aplicação 

imediata de 10% do PIB na educação pública em frente ao MEC; 

d) até a próxima reunião do Setor entrega da Revista Dossiê Denúncia sobre precarização das 

condições de trabalho nas Comissões de Educação da Câmara e do Senado, convocando a CNM; 

e) de 25/04 até 24/05 - dar sequência às ações de luta nas esferas de ação unificada com os SPF e 

Espaço de Unidade de Ação, assumindo os desdobramentos destas lutas nos Estados em unidade 

com as demais categorias cujos principais eixos são: campanha unificada 2013 dos SPF; campanha 

pela anulação da Reforma da Previdência e a luta contra a EBSERH; 

f) dia 01/05 – participar das atividades do Dia do Trabalhador; 

g) até 24/05 – dar sequência a luta a luta específica do Setor intensificando as ações de mobilização 

tendo como eixo a jornada de luta da categoria; 

h) de 15/04 a 15/05 – Rodada Nacional de Assembleias Gerais dos docentes das IFE em todas as 

Seções Sindicais; 

i) de 20 a 24/05 – Jornada de Lutas da Categoria por condições de trabalho e reestruturação da 

carreira, promovendo debates, seminários, panfletagem, lançamento local da Revista Dossiê 

Denúncia sobre precarização das condições de trabalho; 

j) dia 22/05 – Dia Nacional de Paralisação dos docentes das IFE, dentro da Jornada de Lutas da 

Categoria; 

l) dias 24 e 25/05 – Reunião do Setor das IFES em Brasília; 

m) dia 26/05 – Plenária Nacional da CNESF; 

n) até 30/05 - dar sequência a coleta de assinatura pela anulação da reforma da previdência. 
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ANEXO-1 

PRESENTES: 

 

Manhã 06/04 

 

Diretoria: Luiz Henrique Schuch, Marina Barbosa Pinto, Josevaldo Cunha, Antonio Libério de 

Borba, Maurício Alves da Silva, Fausto de Camargo Junior. 

Seções Sindicais: SESDUF-RR (Adriano Melo Medeiros); ADUFPA (Ivan Neves); SINDUFPA-

MAR (Simone Contente); APRUMA (Ariel Clodoaldo M. Costa); ADUFPI (Alexis Leite); 

ADUFPB (Ricardo Lucena); ADUFCG (Danielle Andrade Souza e Amauri Franco de Medeiro); 

ADUFERPE (José Nunes da Silva e Sandra Helena Dias de Melo); SESDUFT (Neila Nunes de 

Souza); ADUFMAT (Carlos Roberto Sanches); ADUFDOURADOS (Jones Dari Goettert); 

SINDCEFET-MG (Antonio Francisco Cruz Arapiraca); ADUFU (Aparecida Monteiro de França); 

APES-JF (Joacir Melo); ASPUV (Márcia Fontes Almeida e Renata Rena Rodrigues); ADUFLA 

(Amanda Castro Oliveira); ADUFOP (David Pinheiro Jr.); ADFUNREI (Sandra Boari Silva 

Rocha); ADUFVJM (Wellington de Oliveira); ADUFES (José Antônio da Rocha Pinto); ADUFRJ 

(Salatiel Menezes); ADUNI-RIO (Leonardo Villela de Castro); ADUFF (Eblin Farage e Claudia 

March); ADUR-RJ (Ana Cristina S. dos Santos e Heitor Fernandes Mithé Filho); APUFPR 

(Cláudio Antônio Tonegutti); APROFURG (Tiarajú Alves de Freitas e Elmo Swododa); ADUFPel 

(Celeste Pereira e Henrique A. F. Mendonça). 27 Seções Sindicais e 01 Observadora (Adriana de F. 

B. Araújo, professora da UnB).  

 

Tarde 06/04 

 

Diretoria: Luiz Henrique Schuch, Marina Barbosa Pinto, Josevaldo Cunha, Antonio Libério da 

Borba, Maurício Alves da Silva, Fausto de Camargo Junior. 

 

Seções Sindicais: SESDUF-RR (Adriano Melo Medeiros); ADUFPA (Ivan Neves); SINDUFPA-

MAR (Simone Contente); APRUMA (Ariel Clodoaldo M. Costa); ADUFPI (Alexis Leite); 

ADUFPB (Ricardo Lucena); ADUFCG (Danielle Andrade Souza e Amauri Franco de Medeiros); 

ADUFERPE (José Nunes da Silva e Sandra Helena Dias de Melo); SESDUFT (Neila Nunes de 

Souza); ADUFMAT (Carlos Roberto Sanches); ADUFDOURADOS (Jones Dari Goettert); 

SINDCEFET-MG (Antonio Francisco Cruz Arapiraca); ADUFU (Aparecida Monteiro de França); 

APES-JF (Joacir Melo); ASPUV (Márcia Fontes Almeida e Renata Rena Rodrigues); ADUFLA 

(Amanda Castro Oliveira); ADUFOP (David Pinheiro Jr.); ADFUNREI (Sandra Boari Silva 

Rocha); ADUFVJM (Wellington de Oliveira); ADUFES (José Antônio da Rocha Pinto); ADUFRJ 

(Salatiel Menezes e Luciana Boiteux); ADUNI-RIO (Leonardo Villela de Castro); ADUFF (Eblin 

Farage  e Claudia March); ADUR-RJ (Ana Cristina S. dos Santos e Heitor Fernandes Mithé Filho); 

APUFPR (Cláudio Antônio Tonegutti); APROFURG (Tiarajú Alves de Freitas e Elmo Swododa); 
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ADUFPel (Celeste Pereira e Henrique A. F. Mendonça). 27 Seções Sindicais e 01 Observadora 

(Adriana de F. B. Araújo, professora da UnB).  

 

Manhã 07/04 

 

Diretoria: Luiz Henrique Schuch, Marina Barbosa Pinto, Josevaldo Cunha, Antonio Libério da 

Borba, Maurício Alves da Silva, Fausto de Camargo Junior. 

 

Seções Sindicais: SESDUF-RR (Adriano Melo Medeiros); ADUFPA (Ivan Neves); SINDUFPA-

MAR (Simone Contente); APRUMA (Ariel Clodoaldo M. Costa); ADUFPI (Alexis Leite); 

ADUFPB (Ricardo Lucena); ADUFCG (Danielle Andrade Souza e Amauri Franco de Medeiro); 

ADUFEPE (Joaquim Sergio de L. Neto e José Luis Simões); ADUFERPE (José Nunes da Silva e 

Sandra Helena Dias de Melo); SESDUFT (Neila Nunes de Souza); ADUFMAT (Carlos Roberto 

Sanches); ADUFDOURADOS (Jones Dari Goettert); SINDCEFET-MG (Antonio Francisco Cruz 

Arapiraca); ADUFU (Aparecida Monteiro de França); APES-JF (Joacir Melo); ASPUV (Márcia 

Fontes Almeida e Renata Rena Rodrigues); ADUFLA (Amanda Castro Oliveira); ADUFOP 

(David Pinheiro Jr.); ADFUNREI (Sandra Boari Silva Rocha); ADUFVJM (Wellington de 

Oliveira); ADUFES (José Antônio da Rocha Pinto); ADUFRJ (Salatiel Menezes e Luciana 

Boiteux); ADUNI-RIO (Leonardo Villela de Castro); ADUFF (Eblin Farage e Claudia March); 

ADUR-RJ (Ana Cristina S. dos Santos e Heitor Fernandes Mithé Filho); APUFPR (Cláudio 

Antônio Tonegutti);  APROFURG (Tiarajú Alves de Freitas e Elmo Swododa); ADUFPel (Celeste 

Pereira e Henrique A. F. Mendonça). 28 Seções Sindicais e 01 Observadora (Adriana de F. B. 

Araújo, professora da UnB).  
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ANEXO-2 

Informes das Seções Sindicais 

 

1. SESDUF- RR 

Informe Prestado por: Adriano Melo Medeiros 

Data da Assembléia geral:  

Deliberações: 

Em assembléia foi tirado um representante para a marcha do dia 24/04. 2) Estão sendo 

realizadas atividades para repensar o modelo de R.U. da UFRR, pois o mesmo é o único R.U. de 

IFES que é um self-service administrado por uma empresa privada. NO momento o R.U. se 

encontra fechado e estamos propondo que ele seja tipo bandejão. 3) Próximo mês vamos iniciar 

a campanha de sindicalização. Entretanto, a impossibilidade de registrar o SIAPE para desconto 

em folha será um entrave para o êxito da campanha. 4) a reitora informou que vai promover um 

seminário para "debater" a criação da H.U., contudo, ela já sinalizou que ou o H.U. é criado 

vinculado à EBSERH ou não será criado. Inclusive a mesma já teve várias conversas com o 

presidente da empresa. 

 

2. SINDUFPA-MAR 

Informe Prestado por: Simone Contente 

Depois do congresso ainda não conseguimos realizar uma assembléia principalmente por conta do 

encerramento do calendário acadêmico do 2° semestre de 2012 que tende a tornar a universidade 

esvaziada. Sobre a caravana do dia 24 à Brasília, temos articulado dez vagas em um dos ônibus que 

sairá de Belém. Das dez vagas até agora só temos garantido dois professores para marcha, as demais 

vagas serão preenchidas por alunos. Temos marcado para reinicio das aulas passagem setoriais do 

sindicato para discutir com os professores sobre suas dúvidas à cerca da carreira em vigor, sobre 

condições de trabalho e sobre o calendário de mobilização local e nacional. 

Nos últimos dia 4 e 5 de abril participamos do acampamento em frente ao Fórum de Marabá 

juntamente com CPT, FETAGRI, MST, dentre outras entidades pela condenação dos assassinos e 

mandante do casal de extrativistas José e Maria do Espírito Santo assassinados em Nova Ipixuna à 

aproximadamente dois anos atrás, caracterizado como mais um crime de pistolagem tão recorrente 

em nossa região e infelizmente mais uma vez com o mandante sendo absorvido. 

 

3. ADUFPA  

Informe Prestado por: Ivan Neves 

Data da Assembléia geral: Não houve 

Deliberações: 
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1- Encaminhamento de preparação da marcha em 24/04. Participar da caravana juntamente 

com técnicos administrativos estudantes e professores de Marabá com uma delegação de 15 

docentes (previsão) com saída de Belém  no dia 22/04. 

2- Encaminhamentos relativos ao plebiscito sobre a EBESERH. Participar juntamente com os 

estudantes e técnicos administrativos de todas as ações que viabilizam o plebiscito que 

compreendem  urnas fixas e volantes no período de 08 a 15/04,com ação na praça da 

República no dia 14/04 (domingo). 

3- As tarefas assumidas foram deliberadas em reuniões da diretoria da seção sindical. 

4. APRUMA 

Informe Prestado por: Ariel Clodoaldo  da  Costa 

Deliberações: 

Dia 24.04 serão enviados 2 docentes para a marcha e estamos ajudando a CSP Conlutas com a 

vinda de duas pessoas. Estamos em fase de propostas de alteração de regimento da nossa seção 

sindical. Está tudo preparado para o início do Plebiscito da EBERSEH no dia 08/04 e termino 

em 16/04 Estamos continuando a luta contra a demissão de um Professor São Luis será sede do 

próximo Congresso do Andes apesar de posições contrarias na diretoria. 

 

5. ADUFPI 

Informe Prestado por: Alexis Leite 

Deliberações: 

 

Referências Resumidas: 

 

1. GT ADUFPI/UFPI para discussão e solução da pauta local de reivindicação: 

 Ato da Reitoria 538/09: que dispõe sobre a carga horária docente; 

 Solicitamos às Regionais ADUFPI que façam uma consulta aos seus sindicalizados sobre 

quais critérios devemos levar para a construção de uma nova Resolução que trate sobre a 

carga horária docente, levando em consideração ensino, pesquisa, extensão e gestão; 

 A Adm. Superior também se comprometeu a trazer sugestões para compor esta resolução; 

 Calendário 2013.1 e 2013.2: 

 Solicitamos às Regionais ADUFPI que façam uma consulta aos seus sindicalizados sobre a 

atual situação das pós-graduação e sugestões para o calendário 2013.2. Tanto a PREG, como 

a Pós-Graduação também levarão proposta para a próxima reunião. 

 Política de Interiorização: a ADUFPI está checando com outras ADS e o Sindicato 

Nacional/ ANDES a possibilidade de um incentivo para fixação do professores nos Campi 

de Expansão; 
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 Transferência/Remoção de cargos dos docentes: A pedido da Adm. Superior o Sindicato 

deverá trazer para a próxima reunião da Comissão sugestões de critérios sobre remoção ou 

transferência de professores dentro e fora da UFPI. Solicitamos as regionais que também 

façam este debate junto aos seus sindicalizados. 

 

2. Plebiscito EBSERH: 

Estiveram reunidos na ADUFPI (03-04-13) para tratarem da organização do plebiscito sobre a 

Ebserh as entidades SINTUFPI, ADUFPI e ANEL, onde tomaram as seguintes deliberações: 

 Lançamento do plebiscito sobre a EBSERH na UFPI será dia 09/abril (3ªfeira), ás 8h no 

HU 

 O plebiscito será realizado no âmbito da UFPI nos dias 09,10 e 11 de abril, ficando cada 

entidade(Adufpi, Sintufpi- o representante do DCE não participou) responsável para 

apresentar dia 05/abril na ADUFPI às 17h (reunião sobre a marcha em Brasília dia 24 e 

organização do plebiscito sobre a EBSERH) suas equipes para os dias do plebiscito 

3. Organização da Marcha do dia 24 abril: 

a. A ADUFPI fez um convite para várias Entidades se fazerem representar em reunião, dia 

5/4/2013, na sede da mesma, com o objetivo de traçar as metas quantitativas e qualitativas 

da participação da classe Trabalhadora na Marcha do dia 24 abr., em Brasília. 

Encaminhamentos: Teremos reunião dia 10 para fecharmos a nossa participação. 

4. A SS patrocinará Encontro InterADUFPI para discutir os problemas sindicais tendo como 

um dos eixos principais a questão da democracia. 

 

6. ADUFPB 

Informe Prestado por: Ricardo Lucena 

Relato de atividades: 

1- Reunião com os delegados sobre o 32º. Congresso Andes. 

2- Participação na comissão sobre EBSERH. 

3- Participação na reunião do CCHL para discussão sobre EBSERH. 

4- Participação no Coletivo Aguaceira. Coletivo em defesa de politicas públicas efetivas para a 

população do semiárido da Paraíba. 

5- Constituição e reuniões da Comissão interna sobre Estatuinte/UFPB. 

6- Reunião, no dia 05/04, com Sintesfp e DCE para encaminhamentos sobre plebiscito 

EBSERH. 

7- Preparação para Encontro Regional de Seguridade Social e Aposentadoria, em maio de 

2013. 

8- Próximas assembléias marcadas para o dia 17/04 em João Pessoa e no dia 18/04 em 

Bananeiras e Areia. 
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7. ADUFCG 

Informe Prestado por: Danielle Andrade Souza e Amaui Fragoso de Medeiros 

Data da Assembléia geral:  

Deliberações: 

Outras informações 

 

O conjunto das atividades realizadas tem com objetivo, reforçar o trabalho de base para 

retomar a mobilização, focando na discussão sobre os problemas da nova carreira e as condições 

de trabalho. 

- No dia 08 de março de março realizamos uma atividade pelo dia Internacional de Luta da 

Mulher Trabalhadora. Café da amanha e projeção de Filme: Pão e Rosas de Ken Loach. 

- Realizamos assembléia geral na quinta-feira 21 de março, com a participação de 45 pessoas. 

Entre outras coisas os delegados e observadores presentes apresentaram as resoluções do 32 

congresso de ANDES-SN. Esta assembléia foi precedida de reuniões nos campi de Pombal, 

Sousa, Cuité e Sumé. Além dos presentes para  a reunião do setor (um pela diretoria e um pela 

base), foram escolhidos cinco professores para participar da mobilização em Brasília (DF) no 

dia 24.04 e se autorizou a diretoria a realizar esforços para organizar um ônibus para participar 

da mobilização em conjunto com ADUFPB, técnico-administrativos e o outros sindicatos de 

servidores públicos federais assim como com o DCE. O Conselho Fiscal do Conselho 

Deliberativo e a Assembléia aprovaram a prestação de contas do ano 2012. 

- Reinaguramos a Secretaria Adjunta de Cuité com uma discussão sobre “Plano de Carreira e 

Seu impacto nas condições de trabalho dos Docentes (Ingresso na carreira, progressão, 

qualificação, estágio probatório, etc.) 

- Estamos organizando o II Congresso da UFCG junto com ADUFCG Patos e ADUC 

(Cajazeiras), o SINTESPB e o DCE para realizar uma síntese política do conjunto dos 

problemas da UFCG e apresentar a reitoria. Nova reunião em Patos quarta-feira 10.04. 

- Participamos do Fórum de Aguaceira contra a seca junto a ADUFPB e outras entidades. 

- Continua o programa de radio: Educação, Cultura e Sociedade, agora na Radio Cateretê as 

terças-feiras as 14 e 30 horas. 

- O Conselho Deliberativo se está reunindo mensalmente e iniciou 05.04 a discussão sobre 

reforma do estatuto de ADUFCG. 
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8. ADUFEPE 

Informe Prestado por:  José Luis Simões e Joaquim Sérgio. 

Data da Assembléia geral: agendada para o dia 10/04/2013 

Deliberações: 

Assembléia agendada para 10/04/2013 com pauta: Posição do movimento docente sobre a 

EBSERH. 

Na ADUFEPE realizamos uma programação entre 18 a 26/03 para comemorarmos 34 anos da 

entidade com diversos debates e atividades politicas e culturais. A ADUFEPE está visitando 

todas as unidades da UFPE, para discutir com docentes a Lei 12.772/12 e condições de trabalho. 

Tivemos audiência com o reitor no dia 28/02/13, momento em que cobramos  melhores 

condições de trabalho e agilidade nos processos de progressão da carreira. 

 

9. ADUFERPE 

Informe Prestado por:  Sandra Helena Dias de Melo e José Nunes da Silva 

Data da Assembléia geral: 20.03.2013 

Deliberações: 

Outras informações 

A nova diretoria da ADUFERPE (gestão 2013-2015), empossada em 20.02.2013, realizou a 

primeira assembléia sob sua gestão em 20.03.2013. Na pauta, a apresentação do relatório dos 

delegados ao 32º congresso do ANDES e a marcha a Brasília. Sobre a marcha foi aprovada a 

participação de 04 professores e o apoio financeiro à caravana de Pernambuco, articulada pela 

CSP-Conlutas. 

Em 04 de abril de 2013, aconteceu a primeira reunião do Conselho de Representantes da 

ADUFERPE, nesta gestão. Na pauta, campanha de filiação e condições de trabalho. A reunião 

contou com a participação de 27 conselheiros do total de 47. 

A campanha de filiação será lançada em 24.04.2013, durante um café da manhã comemorativo 

dos 32 anos da ADUFERPE. Para tanto, a Assessoria de Comunicação, em conjunto com a 

diretoria, está trabalhando a elaboração de materiais específicos para esse fim (adesivos, 

cartazes, camisetas, etc.). 

 Com relação às condições de trabalho foi estabelecido um prazo de 15 dias para atualização dos 

dossiês já existentes (Unidade Acadêmica de Garanhuns e Serra Talhada) e a revisão dos dados 

sobre a Unidade de Recife e do Colégio Dom Agostinho Ikas – CODAI. Após consolidação 

desses dados, o processo culminará com uma audiência com a administração superior da 

UFRPE, objetivando protocolar e estabelecer um processo de acompanhamento da pauta local. 

Para subsidiar este processo, apresentou-se a proposta de construção de cronograma de reuniões 

com os departamentos e unidades.  
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No dia 18.04.2013, ocorrerá, na Sede da ADUFERPE, o debate “Feminismo, Movimentos 

Sociais e Juventude” como evento preparatório para a Marcha das Vadias 2013, que em Recife 

acontecerá em 25.05.2013. Como expositoras Silvia Camurça (SOS Corpo) e Hulda Stadtler 

(Departamento de Educação/UFRPE), que trabalhará a temática “Feminismo e Movimentos 

Sociais: implicações para o movimento docente”. 

O plebiscito sobre EBSERH está em discussão. A proposta é realizá-lo em parceria com o 

SINTUFEPE-UFRPE e DCE Odijas de Carvalho. O indicativo de realização do plebiscito vai de 

10 a 15.04.2013. 

 

10. SESDUFT  

Informe Prestado por: Neila Nunes de Souza 

Data da Assembléia geral: 05/04/2013 

Deliberações: 

Em AG realizada no dia 05/04, os filiados da SESDUFT discutiram os seguintes pontos: 

1.Informes: 

a) Reunião da diretoria nos campi de Araguaína (14/03), Tocantinópolis (15/03) e Porto 

Nacional (27/03), que dentre outros tópicos, houve contato com docentes novos, recém-

ingressos na UFT, b) Discussão sobre a legitimidade da SESDUFT para indicar o nome do 

representante docente nos Conselhos da UFT (CONSUNI, CONSEPE e Conselhos Diretores 

dos campi). Houve manifestação dos representantes docentes no CONSUNI sobre a fala do 

reitor quanto à tomada de providências jurídicas, quanto aos denunciantes de fatos junto ao 

Ministério Público. Deliberou-se que a SESDUFT buscará esclarecimentos dos fatos para 

eventual e posterior questionamentos junto ao Ministério Púbico sobre esta ameaça. 

2.Escolheu-se o nome da Profª Neila Souza para representar a SESDUFT na reunião do setor 

das IFE; 

3.Deliberou-se por mandar e-mails aos filiados comunicando a relação dos GTs, solicitando que 

haja manifestação para composição dos mesmos, tentando reativá-los como instrumentos 

fundamentais nas discussões políticas e sindicais; 

4.Apontou-se para a participação na Marcha do dia 24/04, com busca de outras entidades e 

movimentos sociais para a ida e solicitar colaboração da Regional Planalto; 

5.Quanto às contas, deliberou-se por colocar como pauta na próxima AG a escolha do Conselho 

Fiscal para fazer a análise das contas da nova gestão e apresentá-la em momento posterior; 

6.Deliberou-se por solicitar apoio do ANDES para o projeto do dep. Felipe Bornier (PL 

2.607/11) que trata da isenção do imposto de renda para pessoa física sobre remuneração de 

professores. Deve-se buscar esclarecimentos sobre o tema junto à direção do ANDES; 

7.Iniciou-se debate sobre o processo de expansão dos cursos na UFT, para um melhor 

esclarecimento e discussão, como ponto de pauta na próxima AG. 

8 Por fim, deliberou-se por marcar a próxima AG para o dia 19/04. 
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11. ADUFMAT  

Informe Prestado por: Carlos Roberto Sanches 

Data da Assembléia geral:  

Deliberações: 

Outras informações 

 

Sobre as eleições na ADUFMAT -S.SIND: 02 (duas) chapas concorreram no processo, a chapa 

1, “Quero ouvir tua voz apesar destas barras pelai”, venceu as eleições com 09 (nove) votos de 

diferença – aproximadamente 400 (quatrocentos votantes no universo de 1200 (um mil e 

duzentos). 

Cabe ressaltar que as duas chapas apresentaram projetos diferenciados de concepção sindical e 

que a chapa 1 defendeu a retomada dos princípios históricos do ANDES-SN e posicionou-se 

claramente contra toda e qualquer tentativa de “imposição” do sindicalismo oficial. 

Além disso, a chapa 2 teve apoio explícito de dirigente do PELEGUIFES  e sub-reptício da 

diretoria anterior da ADUFMAT e da administração da Universidade. 

Por outro lado, a ADUFMAT, nos últimos 10 (dez) anos passou por processo de amortecimento 

intencional de mobilização, no mesmo sentido das Sessões Sindicais que transitaram para a 

Entidade oficial. 

Como conseqüência, a recuperação/reestruturação da mesma será um processo longo, em 

especial, quando olhamos para as questões relacionadas aos apoios técnicos/administrativos que 

encontramos inoperantes/sucateados. 

Tanto nas eleições quanto na retomada das atividades decisivas para a recuperação da nossa 

Entidade, contamos com apoio fundamental do DCE, a Intersindical e da CSP-Conlutas. 

 

12. ADUFDOURADOS  

Informe Prestado por: Jones Dari Goettert 

1 – Mobilização para a Marcha a Brasília (24 de abril). 

2 – Mobilização para entrada com um conjunto de ações judiciais – ativos e aposentados. 

3 – Lançamento no dia 10 de abril do primeiro Informativo AdufDourados. 

4 – Mobilização para o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora [juntamente com AdUMES 

(Docentes da UEMS), SISTA (Técnicos-Administrativos da UFGD) e SIMTED (Profissionais 

da Educação Municipal de Dourados)] – formação de um Coletivo Sindical e dos Movimentos 

Sociais em Dourados e região. 

5 – Mobilização para a organização de Seminário sobre Terras Indígenas e Quilombolas para o 

mês de maio. 



 

 

18 

 

13. SINDCEFET-MG  

Informe Prestado por: Antônio Arapiraca 

Precariedade nas condições de trabalho e uma falta de professores sufocante. Solicitamos o 

quadro docente à direção geral da instituição para ter idéia da extensão da falta de docentes e 

ainda não fomos atendidos. Recebemos 82 vagas, o que não é suficiente e denota a política de 

asfixia que o MEC impõe à instituição devido à não entrada no modelo IFET. A sessão sindical 

defende alocação de vagas democrática e transparente baseada em critérios técnicos e não 

somente em critérios políticos. Além disto defendemos que a direção geral local e as instâncias 

colegiadas da instituição estanquem o processo de expansão diante do quadro atual e que o 

investimento seja direcionado na consolidação dos cursos atuais. 

Estamos lidando com situações de assédio moral e reafirmamos a necessidade de re-impressão 

da cartilha sobre o tema do ANDES-SN como deliberado na última reunião de setor. 

Com relação à questão do D1-D3 tivemos uma vitória em primeira instância que manda a 

instituição pagar os retroativos dos professores que foram enquadrados como D1 

indevidamente. 

Campanha de filiação: estamos planejando estratégias para a campanha. 

Sobre marcha: final de ano letivo impossibilita maiores mobilizações na base, mas enviaremos 

no mínimo um representante da direção. 

 

14. ADUFU  

Informe Prestado por: Aparecida Monteiro de França 

Última Assembléia Geral: 22/03/2013 

Professores presentes: 14 

Deliberações: Aprovada Comissão responsável pela sistematização e Projeto de Revisão do 

Regimento da ADUFU-SS; 

Aprovação de balancetes; 

Adesão da ADUFU ao Manifesto on-line de apoio ao Prof. Ricardo Antunes. 

 

A ADUFU participou da Recepção aos novos professores recem contratados no dia 21/03/2013 

e, na oportunidade distribuiu um Kit com documentos apresentando a entidade, o ANDES-SN, 

cópia da Cartilha sobre a Carreira feita pela ADUFF, a Carta do Rio de Janeiro, Informandes e 

ficha de filiação. O mesmo material foi entregue nas reuniões com os professores do Campus de 

Patos de Minas,m realizada no mesmo dia 

Atividade no Campus do Pontal-Ituiutaba no dia 05/04/2013, com debate sobre a carreira, 

distribuição do Kit e festa; 

Como resultado do trabalho feito junto à Reitoria, contra a EBSERH, a ADUFU foi convidada a 

compor a Comissão criada para debater a Empresa, cuja primeira reunião aconteceria dia 05 
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p.p.Como a entidade não recebeu a comunicação para a mesma, providências estão sendo 

tomadas, para resolver essa omissão; 

A delegação da ASDUFU que participou do 32° Congresso estará na próxima semana 

divulgando seu relatório/avaliação do evento; 

Marcha no dia 24 em Brasília: não há ainda mobilização visando a participação da ADUFU, em 

razão do calendário da UFU, que entrará em recesso no dia 19 de abril, com o retorno para 20 de 

maio e a maioria dos professores estarão gozando férias. 

Aparecida Monteiro de França- representante da ADUFU-SS, na reunião do Setor das Federais 

 

15. APES-JF 

Informe Prestado por: Joacir Melo 

Deliberações: 

A Universidade Federal de Juiz de Fora e o Instituto Federal do Sudeste Mineiro estão em 

férias. Realizamos um plebiscito em dezembro passado, para consultar a comunidade do 

Hospital Universitário sobre a adesão ou não à EBSERH. Por ampla maioria, nos três 

segmentos, foi rejeitada a adesão da UFJF à empresa. Mas a situação de funcionamento do 

hospital foi se agravando, pela impossibilidade de contratação de funcionários terceirizados 

pela Fundação HU. Com isso a pressão sobre o Conselho Superior aumentou, colocando em 

risco o referendo desse Conselho, ao plebiscito. 

 

16. ASPUV  

Informe Prestado por:  Márcia Fontes Almeida e Renata Rena Rodrigues. 

Data da Assembléia geral: 

Deliberações: Foram realizadas reuniões de discussão dos Cadernos de Textos como preparação 

para o 32º Congresso do ANDES; no retorno houve reunião de avaliação do Congresso onde 

foram apresentadas sugestões de metodologia para auxiliar o andamento dos eventos do 

ANDES as quais serão encaminhadas à Diretoria. 

Foi realizada reunião do Conselho de Representantes para discutir o estado de mobilização e 

sensibilização nos departamentos/unidades; a disponibilidade de participação na Marcha do dia 

24 de abril, em Brasília, além das dificuldades com relação à desvalorização da carreira docente 

e das condições de trabalho. A reunião contou com um número maior de conselheiros presentes, 

superando a representação das últimas reuniões. 

Foi enviado email a todos os representantes de departamentos/unidades para incentivem os 

professores de suas respectivas unidades para participarem na Marcha. 
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17. ADUFLA  

Informe Prestado por: Amanda Castro Oliveira 

Data da Assembléia geral:  

Deliberações: 

Outras informações 

Estamos nos unindo à CSP-Conlutas Regional do Sul de Minas providenciando 3 ônibus para a 

marcha do dia 24. Teremos 10 vagas. Vamos convidar também o SindUFLA, sindicato dos 

técnicos, e o DCE. 

A maior preocupação de nossa assembléia é quanto à frequente perda de direitos e a necessidade 

de entrarmos na justiça pelas questões do pagamento de insalubridade, férias dos professores 

afastados, adicional noturno. 

Sentimos necessidade de um apoio jurídico do ANDES-SN para essas questões que são 

recorrentes em muitas IFES. 

A ADUFLA preparará um evento para discutir carreira e previdência. 

Como nosso reitor é o representante da ANDIFES no GT MEC/PROIFES nossa assembléia 

deliberou que a diretoria da ADUFLA agende uma reunião com o reitor para conversarmos 

sobre como tem sido essas reuniões. 

Aprovamos a moção de apoio ao Prof. Ricardo Antunes. 

 

18. ADUFOP  

Informe Prestado por: David Pinheiro Jr 

Deliberações: 

1-Envolvimento com aquisição e/ou construção da Sede para a ADUFOP haja vista a 

requisição da sala que está sendo ocupada pela ADUFOP pelo CEDUFOP. (Devido a expansão 

dos cursos da UFOP). 

2-Preparação da Companhia de Sindicalização para  elevar o nº de professores sindicalizados 

(atualmente  temos somente 59,8% dos professores efetivos sindicalizados). Buscar apoio da 

diretoria ANDES-SN e tentar agendar palestra sobre (12.772/2013, FUNPRESP, Apresentação  

ANDES-SN. 

3-Necessidade de atrair os professores para participar dos trabalhos da ADUFOP. Devido a o 

esvaziamento dos membros da diretoria. 

4-Questões internas envolvendo docentes 

5-Levantamento das condições de trabalho na UFOP, para atender ao ANDES-SN. 

6-Iniciar a divulgação da marcha do dia 24/04 em Brasília. 

7-Fomentar o plebiscito sobre EBSERH 

8-Participação (buscando professores para  formação de chapa) na Estatuinte  da UFOP 
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9-Novo Estatuto para a UFOP. 

 

19. ADFUNREI  

Informe Prestado por:  

Data da Assembléia geral:  

Deliberações: 

Outras informações 

Houve eleição para a diretoria do sindicato para o biênio 2013-2014, com a participação de duas 

chapas. Foi eleita a chapa cuja presidência será exercida pela Profª Maria Rita, vice-presidência 

por João Antônio e a 1ª secretária por mim. 

Logo após o 32º Congresso, toda a diretoria ficou envolvida no pleito e não ocorreu assembléia. 

Tão logo a nova diretoria tome posse, passaremos às ações planejadas. 

 

20. ADUFVJM  

Informe Prestado por: Wellington de Oliveira  

Data da Assembléia geral:  

Deliberações: 

Outras informações: 

Burburinho de “greve” 

Após o congresso em reunião de diretoria foram encaminhados informes sobre as deliberações 

do mesmo. 

Os professores recém nomeados após o dia 01/03, sobre  o posicionamento dos mesmos na 

nova carreira. 

A CPPD da universidade suspendeu momentaneamente as promoções temos pareceres jurídicos 

sobre a posição de CPPD local. 

Sobre o dia 24/04 a questão da paralisação de atividades e férias. 

Sobre o EBSERH – discussão é incipiente. 

Eleição para o dia (22/05/2013) 

SIAPE - Recadastramento 

 

Outras informações 

21. ADUFES  

Informe Prestado por: José Antônio da Rocha Pinto 

Data da Assembléia geral:  

Deliberações: 
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Outras informações 

 

Em fevereiro de 2013 realizamos uma assembléia geral com o objetivo de escolher os delegados 

e observadores ao 32º Congresso do Andes. Ainda em fevereiro estes delegados se reuniram 

para analisar o caderno de textos e logo após o congresso a maioria destes delegados se 

reuniram para fazer uma avaliação das atividades e decisões do evento. 

Realizamos nesta quinta feira, 04/04, no campus de Alegre, o Plantão da Diretoria e Assessoria 

Jurídica. Neste  plantão contamos com a participação de um número significativo de professores 

novos que buscavam informações sobre a carga excessiva  de trabalho e também sobre o fato de 

terem assinado um contrato de trabalho na condição de Professor Auxiliar I, sendo que no edital 

constava o cargo de Professor Adjunto I.  Outros professores reclamaram das péssimas 

condições de trabalho, muitas vezes,  causadas por problemas de infraestrutura. 

Sobre a EBSERH informamos que em 2012 o Conselho Universitário aprovou a (intenção de) 

adesão a esta empresa. Após esta data a ADUFES realizou debates que infelizmente não 

contaram com a participação da reitoria e dos gestores do hospital universitário e do Centro de 

Ciências da Saúde. Também a partir desta intenção a reitoria, de forma antidemocrática, sem 

discutir o tema com a comunidade universitária, tomou todas as providencias abrindo espaço 

para que a entidade fizesse todos os levantamentos necessários para elaboração do contrato de 

adesão. Hoje existe apenas uma discussão nas comissões do conselho universitário sobre os 

critérios de escolha dos cargos de representação da UFES nesta entidade.  

Nesta quinta feira, 04/04, a ADUFES junto com o SINTUFES realizou uma manifestação no 

prédio da reitoria com o objetivo de chamar a atenção da comunidade universitária e dos 

conselheiros sobre os problemas da adesão da UFES. Como consequência desta atividade, a 

reunião conjunta de algumas comissões que estava prevista para ser realizada na tarde deste dia 

foi cancelada. 

Nesta quarta feira, 03/04, a diretoria fez uma reunião ampliada com a participação de vários 

professores com a finalidade de discutir as respostas da reitoria a Pauta Local. Está agendada 

uma reunião com a reitoria para o dia 26/04 onde o tema será tratado, agora, com mais 

objetividade. 

Quanto à Marcha do dia 24/04, informamos que estaremos participando com alguns diretores e 

estamos viabilizando, em parceira com SINTUFES E SINASEFE, a lotação de um ônibus com 

técnicos administrativos e estudantes. 

 

22. ADUFRJ  

 

Informe Prestado por: Salatiel Menezes e Luciana Boiteux. 
 

Nossa atuação nos últimos meses está diretamente focada no tema EBSERH que está na ordem do 

dia das discussões internas na UFRJ, desde a iniciativa do Reitor de colocar em votação o tema, já 

tendo este se manifestado favoravelmente à assinatura do contrato com a empresa. 
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Estamos atuando nessa frente numa ação conjunta com SINTUFRJ (TAE) e DCE (alunos), 

articulada com o Forum Nacional contra a privatização da saúde. O Reitor foi interpelado por nós, 

tendo sido acordado um calendário mais estendido de discussão, com previsão de votação no 

CONSUNI em 09.05, e realização de debates públicos sobre o tema. 

 

Já foram realizados três debates oficiais (Maternidade Escola (ME), IPUB e IPPMG), sempre com 

auditórios lotados, mas pouca ou nenhuma presença da reitoria, sua equipe ou conselheiros, e 

muitos profissionais de saúde e a nossa militância, além de outros dois debates não oficiais 

organizados pelo Centro Acadêmico de Medicina pelo Centro de Tecnologia da UFRJ (CT). Neste 

último, contamos com a presença do Subprocurador geral da República, Oswaldo Jose Barbosa 

Silva e da representante do MPF no Rio de Janeiro, com os quais estamos em contato na frente 

contra a EBSERH. 

 

Os próximos serão realizados nas próximas semanas, no Campus da Praia Vermelha, na Faculdade 

de Direito, no CT/CCMN e no HUCFF (Hospital Universitário do Fundão). 

 

Temos comparecido, numa atuação conjunta, a todas as sessões do CONSUNI, e feito falas contra a 

EBSERH, cobrando a presença do Reitor nos debates e criticando a falta de transparência do 

processo, eis que nem o contrato nem os diagnósticos dos hospitais haviam sido divulgados. 

 

Somente nessa semana recebemos o "plano de estruturação" do menor hospital (ME), com dados 

que indicam que quase 50% do pessoal de saúde nesse hospital é "extra-quadros", ou seja, não são 

funcionários estatutários, mas precarizados. O argumento da precarização é apontado como um dos 

motivos da urgência contratarmos a empresa. 

 

 

A defesa da EBSERH na UFRJ é feita com o argumento do medo: se não assinarmos, o hospital 

fecha no dia seguinte, pois alega-se que a universidade não teria condições de administrá-lo. O 

Diretor da Faculdade de Medicina e sua Congregação apoiam totalmente a EBSERH, assim como o 

CCS - Centro de Ciências da Saúde - já fechou posição, mas por outro lado, temos uma resistência 

bastante ativa e organizada, embora minoritária na área da saúde, e já temos o CFCH com posição 

fechada contrária, assim como a bancada dos estudantes e dos técnicos no Conselho. 

 

Além disso, em conjunto com técnicos e estudantes estamos realizando visitas a todos os 

conselheiros, apresentando os nossos argumentos pela autonomia e contra a privatização dos 

hospitais universitários, e cobrando uma postura mais transparente nas discussões, além de noticiar 

as ações do ANDES em Brasília, notadamente a ADIN interposta pelo MPF e a Ação Civil Pública 

contra a UnB como elementos de convicção pela inconstitucionalidade da lei. 
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Estamos no momento mapeando os votos do CONSUNI, a nossa visão é os conselheiros estão 

divididos, e nada está definido ainda. Mas temos esperança que podemos barrar a EBSERH desde 

que estejamos mobilizados e atuantes na base e na pressão no Conselho.  

 

Com relação ao Plebiscito, nossa posição, e também a do SINTUFRJ é que a conjuntura local é 

diferente da nacional, o que nos dificulta seguir o mesmo calendário. Por enquanto, ainda não 

conseguimos organizar, mas estamos avaliando quando organizá-lo, integrando-o aos debates e às 

atividades de mobilização. 
 

 

23. ADUNI-RIO  

Informe Prestado por: Leonardo Villela de Castro 

Data da Assembléia geral:  

Deliberações: 

Outras informações 

Segue uma síntese dos informes passados ontem. 

Na UNIRIO o movimento contra a EBSERH unificou os três setores que tiveram participação 

incisiva nas 3 audiências públicas realizadas até fevereiro de 2013. Até o momento o reitoria 

não marcou reunião do CONSUNI para apreciar a matéria com receio de perder a votação. Não 

fizemos ainda o abaixo assinado. 

No momento estamos debruçados também sobre o processo de elaboração do estatuto da 

UNIRIO. Não houve convocação de uma estatuinte, houve apenas uma comissão que elaborou 

uma proposta que tem como centro de nossas preocupações a criação de institutos cujo grau de 

autonomia é porta aberta para propostas de cunho privatizante, semelhante à COPPE e 

COPPEAD da UFRJ, por exemplo. Além disso, há uma disputa intensa em torno da composição 

dos conselhos superiores e da democracia interna como foco central de nossos investimentos nas 

votações desse estatuto nos conselhos superiores. 

As discussões sobre a carreira, a partir dos reajustes de março e dos novos editais de concursos, 

ganharam fôlego e a concretização do que pregamos sobre a desestruturação reforçam o 

discurso do sindicato que devemos explorar melhor. 

 

24. ADUFF 

Informe Prestado por: Eglin Farage e Cláudia March 

Data da Assembléia geral:  

Deliberações: 

Outras informações 
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- Estamos implementando nossa campanha de sindicalização e intensificando o trabalho de base 

através do Sindicato Itinerante que realiza visitas aos departamentos. 

- Eleição de um novo Conselho de Representantes completando o eleito junto com a diretoria 

atual em abril de 2012. Hoje temos um dos maiores CR da história de nosso sindicato com 24 

unidades. 

- Estamos organizando um debate para a abertura do semestre discutindo a questão da 

democracia e fazendo ponte com o golpe militar. 

- O processo de implementação da EBSHER na UFF se encontro em novo estágio com o 

posicionamento favorável da reitoria, o que não havia acontecido até então. A reitoria instalou 

catracas na porta do HU, está tentando retirar a sub sede do sindicato dos técnicos que tem no 

HU como parte do processo de implantação da EBSHER. Estamos articulados com os outros 

dois segmentos da Universidade, técnicos e alunos, para o enfrentamento e também do Fórum 

Municipal de defesa da Saúde Pública de Niterói, que além da EBSHER também vem 

debatendo o processo de implantação das OS em Niterói. Estamos tentando organizar junto com 

os outros segmentos para implementar o plebiscito, estamos tendo dificuldades pelo fato de 

estarmos no recesso. O município do Rio está em processo de discussão de uma empresa 

municipal de serviços hospitalares a exemplo da EBSHER. 

- Nesse início de ano centramos esforços para a elaboração das duas cartilhas que lançamos no 

Congresso do ANDES, a cartilha sobre Condições de Trabalho e a cartilha sobre a carreira. 

Agora estamos finalizando uma outra cartilha sobre estágio probatório.  

- Estamos organizando caravana para a Marcha do dia 24 com professores e alunos. 

- Estamos vivendo um momento delicado no movimento estudantil da UFF. A direita 

organizada pelo PT e pelo PCdoB estão muito organizados, assim como a direita ligada ao DEM 

e PSDB que organizam um movimento denominada Meu partido é a UFF e que vão disputar o 

DCE. Depois de muitos anos, por conta do risco real da esquerda perder a eleição para o DCE, 

os partidos e correntes estão tentando organizar uma única chapa de esquerda para fortalecer e 

não perder o DCE. 

 

25. ADUR-RJ  

Informe Prestado por: Ana Cristina dos Santos e Heitor Mothé Filho  

Data da Assembléia geral: 03/04/13 

Número de participantes: 15 (Quinze) 

Deliberações: 

Pauta: 1) Informes; 2) Mobilização Docentes/ Condições de Trabalho: 

Encaminhamentos:  

1)      Avançar nos Encaminhamentos do Comando Unificado de Mobilização, que reúnem 

estudantes, técnico-administrativos e professores; 

2)      Encaminhar como pauta para a reunião com a Administração Central as Condições de 

Trabalho, a Democracia de Gestão e a Transparências dos processos institucionais. 
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3)      Elaborar documento resgatando as nossas denúncias sobre o REUNI dando ênfase ao 

Plano de Metas do Acordo. Deixar claro que sempre defendemos a expansão das universidades, 

mas não da forma que foi implementado o REUNI.  

4)      Mobilizar os docentes  para a participação da Marcha do dia 24/04 em Brasília. 

Outros Informes: 

Ocupação da Reitoria da UFRRJ pelos Estudantes desde 13 de março. Os estudantes trazem 

como pauta as Condições de Ensino e Segurança nos Campi.  

Gira em torno desse conjunto de denúncias as dificuldades de alguns cursos criados através da 

expansão da universidade e a possibilidade de total inviabilização de alguns deles, como é o 

caso de Engenharia de Materiais. O movimento dos estudantes resultou em matérias que foram 

veiculadas nos jornais de grande circulação.  

Reunião com a Reitoria no mês de março para tratar das reivindicações do Departamento de 

Geologia que funciona em condições extremamente precárias. A reunião envolveu estudantes 

dos Cursos de Geologia e Geografia, Professores e Técnicos do Departamento, representação do 

DCE, ADUR e SINTUR. Foram cobradas as questões básicas colocadas há mais de um ano.  

 

26. APUFPR  

Informe Prestado por: Claudio Antônio Tonegutti 

Data da Assembléia geral: 24/03 

 Deliberações: 

1- A ultima assembléia geral foi realizada no dia 24 de março de 2013 na qual foi feita uma 

avaliação sobre a participação da APUFPR no 32º CONGRESSO DO ANDES-SN, bem 

como a aprovação do regimento eleitoral para a eleição da nova diretoria, prevista para o dia 

02 de maio de 2013. 

2- Com relação à EBSERH, o Conselho Universitário da UFPR já aprovou, no ano passado, 

posição contrária à adesão. Apesar disso, estamos participando do plebiscito nacional, com 

certa dificuldade neste período por conta de que o reinicio de aulas previsto no calendário 

acadêmico será no dia 14 de abril e, por conta disso, muitos docentes estão de férias. 

3- Quanto a marcha do dia 24 de abril, em Brasília, estamos organizando uma representação da 

APUFPR e fazendo articulações com os estudantes e servidores técnicos-administrativos 

para engrossar a participação. 

 

27. APROFURG  

Informe Prestado por: Tiarajú de Freitas e Elmo Swoboda 

Data da Assembléia geral:  

Deliberações: 

Outras informações 
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Embora estejamos em final de semestre, com a realização dos exames finais, iniciamos em 4 de 

abril de 2013, o plebiscito sobre a EBSERH, com urnas no Centro de Convivência, no Campus 

Cidade, no Hospital Universitário e na Unidade Acadêmica do Hospital Universitário; Para a 

marcha em Brasília, dia 24 de abril de 2013, já nos organizamos para que a APROFURG esteja 

representada;  

Quanto à campanha para novos associados a APROFURG promoverá ampla divulgação nos 

seus meios de comunicação e também aproveitará dentro do cronograma de visitas aos Campi 

para realizar contatos de divulgação da campanha. 

 

28. ADUFPel  

Informe Prestado por: Henrique A. F. Mendonça e Celeste Pereira 

Data da Assembléia geral: 20-03-13 

Nº de presentes: 23 (vinte e três) 

Deliberações: 

 

Última Assembléia Geral em 20-03-13 (Antecedida de reunião do Conselho de Representantes 

em 19-03-13).  

1.Relato dos delegados presentes no 32º Congresso do Andes. 

2.Debate e escolha de representante da ADUFpel no Conselho Municipal de Saúde de Pelotas. 

3.Divulgação dos prazos para o processo eleitoral para a diretoria da ADUFpel. 

4.Outros informes: 

- Organização da Marcha de 24 de abril de 2013 - Estamos em tratativas com outros setores 

(Estudantes e Técnicos - Asufpel não participará pelo vínculo com a CUT). 

- Organização do Plebiscito contra a EBSERH. Urnas já funcionando e ato público programado  

para 13-03-13. 
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ANEXO-3 

MOÇÕES 

 

MOÇÃO DE APOIO 

Os docentes das Instituições Federais de Ensino, presentes na reunião do Setor das IFES do 

ANDES – Sindicato Nacional, ocorrida nos dias 06 e 07 de abril de 2013, em Brasília-DF, 

manifestaram seu apoio ao professor Ricardo Antunes em defesa de seu pronunciamento proferido 

no programa Roda Viva da TV Cultura, no dia 03 de setembro de 2012, acerca da greve dos 

docentes das Instituições Federais de Ensino. Defendemos o exercício do direito à livre 

manifestação de modo democrático no debate de idéias. 

Brasília, 07 de abril de 2013. 

 

 

MOÇÃO DE REPÚDIO 

Os docentes das Instituições Federais de Ensino, presentes na reunião do Setor das IFES do 

ANDES – Sindicato Nacional, ocorrida nos dias 6 e 7 de abril de 2013, em Brasília-DF, manifestam 

seu repúdio à abertura de processo administrativo contra a diretora da APROPUC-SP, professora 

Beatriz Abranides, por participar de manifestação conjunta com os estudantes no Consun, em 27 de 

fevereiro de 2013. Ressalte-se que a participação da professora atendeu à deliberação de 

Assembléia Geral dos professores, realizada no dia 26 de fevereiro de 2013, o que agrava a atitude 

da administração uma vez que fica caracterizada repressão á livre organização e manifestação da 

categoria. 

Brasília, 07 de abril de 2013. 

 

 

MOÇÃO DE REPÚDIO 

 

Os docentes das Instituições Federais de Ensino, presentes na reunião do Setor das IFES do 

ANDES – Sindicato Nacional, ocorrida nos dias 6 e 7 de abril de 2013, em Brasília-DF, manifestam 

seu repúdio ao prefeito de Teresina, Firmino da Silveira Soares Filho, pelo não reconhecimento do 

direito de greve dos servidores municipais paralisados desde 13 de fevereiro, pelas tentativas de 

retirada de direitos e por suas ações repressivas contra o movimento. 

Brasília, 07 de abril de 2013. 

 

 


