
 

 

 Atividades do Comando Local de Greve Docente da 
UFJF e IF Sudeste MG  

APES – 2015 
 

28/05: Início da greve das Instituições Federais de Ensino do Andes-SN.  
 

04/08: Assembleia Geral da Apes, com 137 votos favoráveis, 88 contrários e uma abstenção, professores e professoras da UFJF e do 
IF Sudeste MG aprovaram a deflagração da greve, somando-se ao Movimento Nacional do Andes-SN. 
 

05/08: Reunião Ampliada dos docentes do IF Sudeste MG, Campus Juiz de Fora. Os docentes do IF Sudeste MG, Campus Juiz de 
Fora, reuniram-se no Anfiteatro do Bloco Administrativo do Instituto e entre outros encaminhamentos, deliberou-se por constituir 
uma Comissão de Mobilização do IF Sudeste MG, indicar para a comissão que formulará a Regulamentação da Atividade Docente do 
IF Sudeste MG que suspenda as suas atividades e o cronograma de consulta pública durante a greve docente, construir com os 
docentes da instituição o compromisso com a reposição efetiva das aulas, assim que houver o encerramento da greve docente e os 
docentes indicam a suspensão do calendário letivo do IF Sudeste MG, Campus Juiz de Fora.  
 

06/08: Assembleia Discente do Campus Juiz de Fora do IF Sudeste MG. Os discentes do GETU realizaram duas assembleias com os 
alunos e alunas do IF Sudeste MG e deliberaram pela suspensão do calendário do IF Sudeste MG, campus Juiz de Fora.   
 

07/08: Suspensão do Calendário Letivo do IF Sudeste MG, Campus Juiz de Fora.  
 

10/08: Instauração do CLG. Instauração do Comando Local de Greve e estabelecimento das Comissões de Ética, Comunicação, 
Pauta Local e Mobilização e eventos.  
 

11/08: Participação do Comando Local de Greve da Apes em manifestação dos SPF em São João Del Rei.  
 

11/08: Reunião do Comitê em defesa do IF Sudeste MG.  
 

12/08: Carta aos docentes. Elaboração e divulgação pelo CLG de carta direcionada aos professores e professoras da UFJF e IF 
Sudeste MG contendo as pautas nacional e local de reivindicações da categoria e convidando os docentes para participarem do 
Comando. 
 

12/08: Participação em Assembleia do Sintufejuf. Participação de representantes do CLG em assembleia geral do Sintufejuf que 
contou com a presença de Alexandre Zanini, Pró-Reitor de Planejamento, Orçamento e Gestão da UFJF. O presidente da Apes, 
professor Joacir Teixeira de Melo fez um informe das atividades de mobilização docente. 
 

12/08: Visita ao Campus de Santos Dumont do IF Sudeste MG. Visita do CLG ao Campus de Santos Dumont do IF Sudeste MG, para 
uma conversa sobre sindicalização, mobilização, greve docente e precarização das condições de trabalho. 
 

14/08: Primeiro ofício ao Pró-Reitor Zanini. Envio do primeiro ofício ao Pró-Reitor de Planejamento e Gestão da UFJF, Alexandre 
Zanini, solicitando sua presença, em caráter de urgência, em uma reunião com os docentes, a partir da pré-disposição demonstrada 
pelo Pró-Reitor na Assembleia dos Técnicos Administrativos em Educação.  
 

17/08: 2ª Reunião do movimento em defesa do IF Sudeste MG.  No dia 17 de agosto reuniram-se os representantes dos Comandos 
Locais de Greve docente e técnicos administrativos em educação para tratar de ações conjuntas durante a greve nacional.   
 

18/08: “Ato dos Servidores Públicos Federais nos Estados”. Participação do CLG no “Ato dos Servidores Públicos Federais nos 
Estados”, encaminhado pelo Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais. O ato foi realizado em Juiz de Fora, na 
Rua Halfeld, e contou com panfletagem, cartazes e discursos dos docentes.  
 

19/08: Debate no Campus Juiz de Fora do IF Sudeste MG. Participação do CLG no Debate “Impacto dos Cortes Orçamentários no IF-
Sudeste-MG” no Campus Juiz de Fora do instituto. O debate contou com a presenta do Magnífico Reitor Paulo Rogério Araújo 
Guimarães, do Diretor de Administração e Planejamento Cláudio Roberto Barbosa Simões, do representante do SINASEFE Isaac da 
Silva Elias, do representante da APES Joacir Teixeira de Melo e do representante discente Abílio Vital Ferreira. 
 

21/08: Assembleia Geral da Apes. Aprovação de uma série de ações visando o fortalecimento do Movimento Grevista na base da 
APES e nacionalmente. Entre os pontos deliberados, estava a proposta do Fórum das Entidades de apresentar o índice de 19,7% de 
reajuste, uma redução em relação aos 27% iniciais, como forma de estabelecer uma negociação. A assembleia indicou a necessidade 
de se reforçar os atos em Brasília, marcados para os dias 27 e 28 de agosto, como forma de pressionar o governo, que deve enviar a 
proposta de orçamento de 2016 em 31 de agosto. Os docentes ressaltaram ainda o direito dos professores em estágio probatório 
de fazerem greve, e a importância do Movimento Nacional. Outro ponto importante foi a intensificação da pauta local, na luta 
contra a precarização imposta pelos cortes do governo. Nesse sentido, professores e professoras reforçaram, em Juiz de Fora, a 
campanha “Abre as Contas Reitor”, como exigência de diálogo entre a Administração Superior e a Comunidade Universitária e 
partiram, após a assembleia, para a Reitoria da UFJF, onde protocolaram uma carta endereçada ao Reitor da Instituição. 
 



 

 

21/08: Carta protocolada na Reitoria da UFJF. A partir de encaminhamento na assembleia, docentes protocolaram uma carta na 
Reitoria da UFJF, questionando as afirmações do Pró-Reitor de Orçamento e Gestão da UFJF, Alexandre Zanini, que anunciou na 
imprensa a possibilidade de retomada do calendário acadêmico mesmo com os drásticos cortes no orçamento, impostos pelo ajuste 
Fiscal. 
 

24/08: Segundo ofício ao Pró-Reitor Zanini. A APES enviou ofício ao Pró Reitor de Orçamento e Gestão da UFJF, Alexandre Zanini, 
na expectativa de confirmar sua visita ao Comando Local de Greve. O professor havia sugerido a agenda do dia 31 de agosto em um 
email enviado por ele à APES no dia 19 de agosto. 
 

24/08: “Abre as contas Reitor”. InformAPES abre série de fotos das obras em andamento na UFJF, com o objetivo de estimular o 
debate sobre: a ausência de transparência e clareza sobre os investimentos, projetos e contratos estabelecidos entre a UFJF e 
empresas licitadas; sobre a ausência de discussão nas instâncias democráticas existentes na universidade sobre o direcionamento 
do orçamento e prioridades na UFJF;  e a necessidade de esclarecimentos à comunidade acadêmica sobre a atual situação de cada 
obra em andamento.   
 

25/08: Reunião do CLG no IF Sudeste MG Campus Juiz de Fora. 
 

25/08: Reunião do Comitê em defesa do IF Sudeste MG. No dia 25 de agosto reuniram-se os representantes dos Comandos Locais 
de Greve docente e técnicos administrativos em educação do IF Sudeste MG, para discutir a contratação de um estagiário para a 
gestão de pessoas do Campus Juiz de Fora, para cálculos dos retroativos do Reconhecimento de Saberes e Competências e da 
Retribuição por titulação.  
 

26/08: Reunião com os docentes do Campus de Muriaé do IF Sudeste MG. Uma delegação do Comando Local de Greve da APES 
esteve em Muriaé, para discutir sobre a greve docente e a pauta local de reinvindicações do Campus de Muriaé. 
 

26/08: Debate no Campus de Rio Pomba do IF Sudeste MG. Participação do CLG no Debate “Impacto dos Cortes Orçamentários no 
IF-Sudeste-MG” no Campus de Rio Pomba do instituto. O debate contou com a presenta do Magnífico Reitor Paulo Rogério Araújo 
Guimarães, do Diretor Geral do Campus Arnaldo Prata Neiva Júnior, do representante do SINASEFE Francisco Rodrigues Inácio, do 
representante da APES Joacir Teixeira de Melo e do representante discente Abílio Vital Ferreira. 
 

26/08: Deflagração de Greve no Campus de Santos Dumont do IF Sudeste MG. Em Assembleia Docente realizada no dia 26 de 
agosto de 2015 houve uma votação e a deflagração da greve a partir de 31 de agosto de 2015, no Campus de Santos Dumont.  

 

28/08: “Abre as contas Reitor”: Expresso Defensor da Educação. CLG realizou uma ação como parte da campanha nacional do 
ANDES "Abre as Contas Reitor". Os docentes percorreram de ônibus, no “Expresso Defensor da Educação”, as obras não concluídas 
da UFJF, questionando a falta de transparência na utilização dos recursos públicos.  O ato também questionou a existência de 
diversos equipamentos novos que ainda não foram colocados à disposição da comunidade acadêmica. Na parte da manhã, a 
manifestação teve seu ponto final no IF Sudeste MG sendo esperada por docentes da APES e Técnicos Administrativos em educação 
do Sinasefe. A manifestação, que se seguiu durante a tarde, marcou a campanha "Cortes não – Transparência sim. Abre as contas 
reitor". O ato originou uma série de vídeos, com os questionamentos realizados em cada Parada do Expresso, que podem ser 
acessados no canal da APES no Youtube. 
 

02/09: “Abre as contas Reitor” – Audiência com Reitor Júlio Chébli. CLG esteve em audiência com o Reitor da UFJF, Professor Júlio 
Chebli, como parte da Campanha Nacional “Abre as contas Reitor”. Docentes protocolaram dois documentos junto à Administração 
Superior: a “Pauta de Local de Reivindicações da APESJF” e a “Sabatina da Transparência” – uma lista de 10 questões relativas ao 
orçamento da UFJF e à situação atual do processo de expansão da universidade. Relatório da audiência foi disponibilizado pelo 
InformAPES On Line e site da APES. 
 

03/09: FADEPE: pedido de vistas. Em reunião no Conselho Universitário, a APES, após discussão com a base via Comando Local de 
Greve, pediu vistas ao processo de prestação de contas da Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino Pesquisa e Extensão - 
FADEPE. O processo foi devolvido ao Secretário Geral da UFJF, Basileu Tavares, com solicitações de esclarecimento acerca de vários 
pontos e recomendações de algumas práticas de transparência para o relatório. 
 

03/09: Ato Vigília Reunião MEC e ANDES-SN. Enquanto o CNG do ANDES-SN se reunia, em Brasília (DF), com representantes do 
Ministério da Educação, professores e professoras do CLG da APES realizaram uma vigília em frente a reitoria da UFJF com cartazes 
marcando os 100 dias de greve. 
 

04/09: Assembleia docente. Professores e Professoras da UFJF e do IF Sudeste MG debateram a greve docente e ressaltaram o 
momento importante do processo, em que o governo começa a se movimentar no sentido de algum tipo de negociação, ainda que 
não satisfatória por enquanto. Os 83 docentes presentes votaram pelo fortalecimento do ato público nacional, no dia 09 de 
setembro, em Brasília, convocado pelo Fórum das Entidades dos Servidores Públicos Federais. Os docentes puderam ouvir os relatos 
das reuniões realizadas em Brasília com o MEC e MPOG e aprovaram a análise de conjuntura do Comando Local de Greve na direção 
do fortalecimento do movimento. A assembleia debateu também a prestação de contas da Fundação de Apoio e Desenvolvimento 
do Ensino Pesquisa e Extensão – FADEPE, conforme pedido de vistas feito pela APES na última reunião do CONSU.  
 

 



 

 

 
09/09: Debate Fundações de Apoio. Na ocasião, a professora Marina Barbosa (Serviço Social) fez uma exposição abordando os 
aspectos históricos e políticos da implementação das fundações de apoio nas universidades públicas brasileiras. Em seguida, o 
professor Marcos Freitas (Fisioterapia) e a professora Luciana Holtz (Administração e Ciências Contábeis) apresentaram pontos a 
serem discutidos dentro do relatório anual da FADEPE – Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão. Esta 
apresentação e o debate com os docentes foram motivados pelo pedido de vistas feito pela APES ao processo de Prestação de 
Contas da FADEPE. 
 

09/09: Reunião de Docentes do IF Sudeste MG. Realizada no Campus Juiz de Fora, para discutir a pauta local de reinvindicações.  
 

09/09: Terceiro ofício ao Pró-Reitor Zanini. A APES enviou ofício ao Pró-Reitor de Orçamento e Gestão da UFJF, Alexandre Zanini, 
reiterando o convite para reunião com o CLG.  
 

14/09: “Abre as contas Reitor” – Audiência com Pró-Reitoria de Obras. O CLG recebeu, na sede da APES, o Pró-Reitor de Obras, 
Sustentabilidade e Sistema de Informação da Universidade Federal de Juiz de Fora, Rubens de Oliveira, que prestou esclarecimentos 
sobre o andamento dos investimentos nas obras na Instituição. Foi entregue ao Pró-Reitor uma Sabatina da Transparência com 
questões relativas à atual situação e funcionamento da pró-reitoria e ao seu planejamento para 2016. Relatório da audiência foi 
disponibilizado pelo InformAPES On Line e site da APES. 
 

14/09: Audiência com Direção do Campus Juiz de Fora do IF Sudeste MG. Representantes docentes se reuniram com o Diretor 
Geral do Campus Juiz de Fora do IF Sudeste MG, Prof. Sebastião Sérgio de Oliveira, com o Coordenador de Gestão de Pessoas do 
campus de Juiz de Fora, Hugo Leonardo Campos e com o Diretor-Adjunto de Gestão de Pessoas, Rivamar Marques de Araújo. Em 
pauta, o pagamento do Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) e da Retribuição por Titulação (RT) no Instituto. Ficou 
acordado que a Gestão de Pessoas da Reitoria do IF Sudeste MG vai dar andamento aos processos da RT e o Coordenador de Gestão 
de Pessoas do campus vai elaborar um calendário dos cálculos do RSC para o período imediatamente posterior ao encerramento da 
greve dos Técnicos Administrativos em Educação do Campus JF. 
 

15/09: Assembleia docente. Aprovação dos encaminhamentos propostos pelo Comando Nacional de Greve para inclusão na pauta 
emergencial de reivindicações. Ao conjunto das propostas, os docentes votaram a inclusão de pautas específicas da Carreira EBTT e 
Magistério Superior: Pagamentos dos retroativos, em exercícios de anos anteriores, da Retribuição por Titulação e dos Retroativos 
do Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC); Revisão da ampliação do tempo na progressão da carreira, que 
anteriormente era de dezoito meses, e a partir da lei 12.772 o interstício passou a ser de vinte e quatro meses em cada nível. 
Retirada das barreiras durante o estágio probatório, que impedem a mudança de regime e progressão nas carreiras do Magistério 
Superior e Ensino Básico Técnico e Tecnológico EBTT. Retirada imediata, por parte do MEC, da determinação contida no Ofício 
Circular 012 CGGP SAA SE MEC, de 29 de junho de 2015 que orienta desconsiderar o tempo de afastamento ou licença para estudo 
para fins de aposentadoria especial EBTT. Dar andamento à garantia do pagamento das férias dos docentes afastados para licença 
qualificação. A assembleia indicou ainda a necessidade do debate sobre a Pesquisa e Extensão nas IFE frente aos cortes 
orçamentários. 
 

15/09: Debate no Campus de Santos Dumont do IF Sudeste MG. CLG participou do Debate "Impacto dos Cortes Orçamentários no 
IF Sudeste MG", em Santos Dumont. O evento contou com a presença do Reitor do IF Sudeste MG prof. Paulo Rogério Araújo 
Guimarães, do Diretor-Geral do Campus Santos Dumont prof. André Diniz de Oliveira, do representante da APES-SS prof. Joacir 
Teixeia de Melo e da profª. do IF Sudeste MG - Campus Santos Dumont Lisleandra Machado. Docentes, técnicos-administrativos e 
estudantes do Campus Santos Dumont participaram da discussão.  
 

16/09: Ato em Defesa dos Colégios de Aplicação. O ato foi realizado pelo CLG durante atividade do Seminário de Colégios, 
Institutos e Escolas de Aplicação, evento nacional sediado pelo Colégio de Aplicação João XXIII. Os docentes distribuíram um 
panfleto e contaram com o performance do Grupo de Teatro TIL do Colégio de Aplicação João XXIII. 
 

17/09: “Abre as contas Reitor” – Audiência com Pró-Reitoria de Infraestrutura. O CLG foi recebido pelo Pró-Reitor de 
Infraestrutura, José Carlos Simão Maluf, pela responsável pela Coordenação de Manutenção e Pequenas Obras, Janezete Marques, 
e pelo responsável pela Coordenação de Eletricidade, Telefonia e Dados, Márcio de Souza. Como nas outras audiências, foi entregue 
ao Pró-Reitor uma Sabatina da Transparência com questões relativas à atual situação e funcionamento da pró-reitoria e ao seu 
planejamento para 2016. Relatório da audiência foi disponibilizado pelo InformAPES On Line e site da APES. 
 

17/09: Quarto ofício ao Pró-Reitor Zanini. A APES enviou ofício ao Pró-Reitor de Orçamento e Gestão da UFJF, Alexandre Zanini, 
reiterando o convite para uma reunião com o CLG.  
 

18/09: Debate no Campus Muriaé do IF Sudeste MG. Participação do CLG no Debate "Impacto dos cortes orçamentários no IF 
Sudeste MG", no Campus do instituto em Muriaé. A discussão foi mediada pelo professor do Campus Muriaé, Julio Cesar Pereira 
Monerat e contou com a participação do Reitor do IF-Sudeste-MG prof. Paulo Rogério Araújo Guimarães, do Diretor-geral do 
Campus Muriaé prof. Fausto de Marttins Netto, do representante da APES-SS prof. Custodio Gouvêa Lopes da Motta.  
 
 



 

 

23/09: Assembleia docente. Docentes aprovaram o encaminhamento do CLG de manutenção da greve na UFJF e IF Sudeste MG. 
Aprovaram também a Moção de Recomendação, dirigida às administrações superiores da UFJF e do IF Sudeste MG, no sentido de 
suspender o calendário e a metodologia do Regulamento Acadêmico dos Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 
Presenciais (RAT) e o Regulamento Acadêmico dos Cursos a Distância de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, que estão 
sendo feitas por Plataforma Moodle, do IF Sudeste MG. A moção pede também a suspensão momentânea dos processos de 
Consulta e Audiência Públicas sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFJF. 
 

28/09: “Abre as contas Reitor” – Audiência com Pró-Reitoria de Recursos Humanos. Docentes do Comando Local de Greve 
realizaram uma audiência com a Pró-Reitora de Recursos Humanos da UFJF, Gessilene Zigler Foine. Foi entregue à Pró-Reitora uma 
Sabatina da Transparência com questões relativas à atual situação e funcionamento da pró-reitoria e ao seu planejamento para 
2016. Relatório da audiência foi disponibilizado pelo InformAPES On Line e site da APES. 
 

29/09: Assembleia docente. Docentes aprovaram que a APES encaminhe para o Comando Nacional a construção da saída unificada 
da greve para o período de 7 a 13 de outubro. Aprovaram também apoio ao ato do dia cinco de outubro em Brasília, com atividades 
locais a serem preparadas pelo Comando Local de Greve. 
 

29/09: Reunião do CONSU. A APES votou de maneira contrária à revogação da suspensão do calendário, após discussão com a base 
via Comando Local de Greve. O voto se baseou nas incertezas quanto à realidade financeira e orçamentária para funcionamento da 
UFJF, e na falta de garantia de condições adequadas de ensino, pesquisa e extensão. Alia-se a esse fator, a Greve dos Técnicos 
Administrativos em Educação, outro motivador da suspensão. Embora revogada a Resolução, foi garantido o respeito aos 
movimentos grevistas de TAEs e Docentes. 
 

30/09: CLG solicita adiamento do PISM. O CLG enviou, para a Reitoria e Pró-Reitoria de Graduação da UFJF, solicitação para 
adiamento do PISM 2016, com o objetivo de garantir condições adequadas e de qualidade na recomposição do calendário de aulas 
para os docentes e estudantes do João XXIII e do IF Sudeste MG.  
 

30/09: Audiência com Reitor do IF Sudeste MG. A Diretoria da APES se reuniu no dia 30 de setembro, com o Reitor do IF Sudeste 
MG prof. Paulo Rogério Araújo Guimarães, para tratar de pontos de pauta importantes para a instituição. Sobre a Regulamentação 
da Atividade Docente, o Reitor garantiu a participação da APES e do Sinasefe na produção desta regulamentação. Disse ainda que, 
sobre o Regulamento Acadêmico dos Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio Presencial (RAT) e sobre o 
Regulamento Acadêmico dos Cursos a Distância de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, está garantido que as decisões 
finais serão tomadas em instâncias com participação presencial da comunidade acadêmica, assim que a greve docente terminar.  A 
Diretoria da APES solicitou que o Reitor, junto ao CONIF, se posicionasse contrariamente à ameaça de intervenção do Sistema S. nos 
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. E por fim, o Reitor sinalizou a importância de conferir maior visibilidade ao 
Comitê de Ética do Instituto, assegurando que casos de Assédio Moral sejam tratados pela comissão. 
 

02/10: “Abre as contas Reitor” – Audiência com Pró-Reitoria de Graduação. CLG foi recebido pela Pró-Reitora de Graduação, Ana 
Cláudia Peters Salgado; pelo Pró-Reitor Adjunto de Graduação, Fabiano César Tosetti Leal; pelo chefe da Secretaria do Conselho 
Setorial de Graduação (CONGRAD) e da Secretaria da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), Brunner Venâncio Lopes; e pela 
responsável pela Coordenação de Estágios, Vilma Lúcia Pedro.  
 

05/10: Ato Público "Em espaço aberto, à espera do Ministro". Docentes da UFJF e do IF Sudeste MG realizaram um ato público em 
frente à sede sindicato. Balões pretos decoraram a frente da APES, simbolizando o luto pela falta de diálogo do Governo que não 
negociou com o Movimento Docente. O ato teve a participação do Grupo de Teatro Ilimitado, TIL, do Colégio de Aplicação João 
XXIII, com a performance “Parou Porque?”. Os docentes realizaram ainda uma panfletagem e uma reunião pública do Comando. 
 

08/10: Assembleia docente. Docentes da UFJF e do IF Sudeste MG aprovaram a saída unificada da greve com retorno das atividades 
no dia 13 de outubro. Aprovou-se a instauração do Comando Local de Mobilização e foi produzida uma agenda de mobilização, que 
inclui a preparação de uma série de debates sobre os seguintes temas: 1) Discussão dos orçamentos nas IFE; 2) Seminário sobre o IF 
Sudeste MG, Colégios de Aplicação e a carreira EBTT; 3) Assédio moral; 4) Organização sindical; 5) Democracia e transparência nas 
IFE. A assembleia indicou ao CNG que não assine o acordo com o Governo Federal, que prevê o reajuste de 10,8, sendo 5,5% em 
agosto de 2016 e 5% em janeiro de 2017. A assembleia destacou o trabalho do CNG do ANDES-SN na luta pela educação pública e 
contra os cortes na educação, e do CLG da APES em busca de informações sobre os cortes dentro da campanha #abreascontasreitor, 
buscando entender e divulgar a real situação dos impactos dos cortes na UFJF e IF Sudeste MG. A assembleia ratificou a moção 
divulgada pelo CNG em repúdio à violência policial contra a manifestação docente em Brasília no dia cinco de outubro. Aprovou 
também a moção do Sindicato Nacional em repúdio à posição da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino 
(Confenen), que é contra o direito constitucional de estudantes com deficiência de frequentar escolas particulares regulares em 
igualdade de condições com os demais estudantes, sem ter que pagar taxas extras em razão de sua deficiência.  
 

09/10: “Abre as contas Reitor” – Audiência com o Pró-Reitor de Planejamento, Orçamento e Gestão. 
 

Comando Local de Greve da APESJF-SSind 
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