
               Docentes e Técnicos  Administrativos paralisaram, 
há mais de 100 dias, suas atividades. 
               Denunciamos os impactos  dos cortes orçamentários que o
governo federal impôs às instituições  federais de ensino. 
Exigimos melhores condições  de trabalho e carreira única, a criação 
de mais vagas docentes, a conclusão  de obras de infraestrutura e a 
valorização salarial dos servidores ativos e aposentados, 
a contratação de professores exclusivamente por concurso 
e não via Organizações Sociais. 
              

         Não podemos negligenciar questões 
que ameaçam nossas carreiras e 
o próprio caráter público das Instituições Federais de Ensino (IFE). 
        A ameaça às nossas carreiras e aposentadoria atinge a todos. 
Nós, professores, enquanto sujeitos que constroem cotidianamente 
as IFE, precisamos atuar de maneira efetiva nessa defesa! 

       

       Defendemos o caráter público 
das IFE e, acima de tudo, 
uma educação federal pública, 
gratuita, laica e calcada na 
indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão, com 
qualidade e referenciada 
socialmente

Mas POR QUE?
PrOfEsSoReS E PrOfEsSoRaS
Da UfJf E If SuDeStE Em GrEvE

Vamos exigir compromisso do Governo Federal com as 
Instituições Federais de Ensino: NEGOCIAÇÕES JÁ!

APESAPES
Seção Sindical
do ANDES - SN



  O Reconhecimento de 
Saberes e Competências 
(RSC) para a carreira EBTT e a 
ascensão funcional ao nível de 
titular são frutos de muita luta 
do movimento docente. No 
entanto, constantemente, os 
CAp precisam se reafirmar 
como lócus de formação de 
professores e unidades de 
ensino, pesquisa e extensão, 
lutando para garantir a liberação de vagas de concursos 
para docentes, a expansão e a sua permanência no 
âmbito das Universidades.

 Lutar pela manutenção e ampliação dos colégios de 
aplicação, e escolas de educação infantil, no âmbito das 
universidades, dada a sua importância na educação 
básica, formação de professores e espaço de criação e 
aplicação de novas didáticas, realizando estudos e 
seminários sobre essas escolas com vistas a 
estabelecer o diálogo e políticas específicas 
para os colégios e professores que neles 
atuam. 60º CONAD - Agosto de 2015

O QUE OS COLÉGIOS DE APLICAÇÃO TÊM A VER COM ISSO?

GrEvE E LuTa DoCeNtE... 

PoR iSsO, o AnDeS - SiNdIcAtO NaCiOnAl dElIbErOu:


