
 

 

COMUNICADO Nº 24 – 13 DE JULHO DE 2015 

 

O Comando Nacional de Greve realizou reunião nos dias 11, 13 e 14 de julho, com os 

seguintes pontos de pauta: 

01 – LISTA DE PRESENTES 

02 – INFORMES 

03 – CONSIDERAÇÕES DO CNG SOBRE O OFÍCIO N° 45/15 SESU/MEC, DE 23 DE 
JUNHO DE 2015 

04 – ENCAMINHAMENTOS 

05 – MOÇÃO DE APOIO AOS ATIVISTAS BOLIVIANOS MARCIA TORRICO E ARIEL 
ROMAN 

06 – QUADRO ATUALIZADO DA DEFLAGRAÇÃO DA GREVE NAS IFE 

  

LISTA DE PRESENTES: 

11/07/2015 Diretoria: Renata Rena, Marinalva S. Oliveira Delegados: Avery Veríssimo 

(SESDUF-RR), Suelene Pavão (ADUFPA), José Luiz Moraes (ADUFRA), Ana C. Rodri-

gues Gomes (SINDUNIFESSPA-SSIND), Sâmela Ramos da Silva (SINDUFAP), Saulo 

Pinto Silva (APRUMA), Thiago Arruda O. Lima (ADUFERSA), Eduardo H. de L. Guima-

rães (ADUFPB), Soraia de Carvalho (ADUFCG), Risomar Alves dos Santos (ADUC), Hen-

rique José Praxedes Cahet (ADUFAL), Carlos Marques de Sá (ADUFS), Antônio Eduardo 

Alves de Oliveira (APUR), Carla Benitez Martins (ADCAJ), Águeda Aparecida da Cruz 

Borges (ADUFMAT–CUA), Aguinaldo Gomes (ADUFMAT-ROO), Antonio Rodrigues (AD-

LESTE), Elídio Marques (ADUFRJ), Paula Kapp (ADUFF),  Observadores: Eduardo 

Guimarães (ADUFPB), Sônia Ferreira (ADUFCG), Gustavo Repetti (ADUFRJ), Luiz Hen-

rique Schuch (ADUFPel), Ana Paula Salvador Werri (ADUFMS). 

https://grevenasfederaisandes.files.wordpress.com/2015/06/cropped-cover-final-bandeira-01.jpg


13/07/2015 Diretoria: Renata Rena, André Guimarães Delegados: Edson Macalini ADU-

A), Avery Veríssimo (SESDUF-RR), Suelene Pavão (ADUFPA), José Luiz Moraes (ADU-

FRA), Jackson Fernando Rêgos Matos (SINDUFOPA), Ana C. Rodrigues Gomes (SIN-

DUNIFESSPA-SSIND), Sâmela Ramos da Silva (SINDUFAP), Saulo Pinto (APRUMA), 

Francileide Rodrigues (ADUFPB), Soraia de Carvalho (ADUFCG), Henrique Cahet (ADU-

FAL), Carlos Marques de Sá (ADUFS), Maíra Mano (APUB), Carla Benitez Martins (AD-

CAJ), Águeda Aparecida da Cruz Borges (ADUFMAT–CUA), Aguinaldo Gomes (ADUF-

MAT-ROO), Reinaldo dos Santos (ADUF-DOURADOS), Antonio Rodrigues (ADLESTE), 

Elídio Marques (ADUFRJ), Paula Kapp (ADUFF),  Observadores: Eduardo Guimarães 

(ADUFPB), Sônia Ferreira (ADUFCG), Gustavo Repetti (ADUFRJ), Luiz Henrique Schuch 

(ADUFPEL).  

14/07/2015 Diretoria: Paulo Rizzo, Renata Rena, André Guimarães Delegados: Edson 

Macalini ADUA), Avery Veríssimo (SESDUF-RR), Suelene Pavão (ADUFPA), José Luiz 

Moraes (ADUFRA), Jackson Fernando Rêgos Matos (SINDUFOPA), Ana C. Rodrigues 

Gomes (SINDUNIFESSPA-SSIND), Sâmela Ramos da Silva (SINDUFAP), Saulo Pinto 

(APRUMA), Francileide Rodrigues (ADUFPB), Soraia de Carvalho (ADUFCG), Henrique 

José Praxedes Cahet (ADUFAL), Carlos Marques de Sá (ADUFS), Maíra Kubík Mano (A-

PUB), Carla Benitez Martins (ADCAJ), Aguinaldo Gomes (ADUFMAT), Reinaldo dos San-

tos (ADUFDOURADOS), Antonio Rodrigues (ADLESTE), Paula Kapp (ADUFF). Obser-

vadores: Eduardo Guimarães (ADUFPB), Sônia Ferreira (ADUFCG), Luiz Henrique S-

chuch (ADUFPEL), Guilhermina de Melo Terra (ADUA), Luciana Collier (ADUFF). 

 

INFORMES: 

Reunião entre ANDES, FASUBRA e SINASEFE para discutir Audiência Pública no 

Senado Federal no dia 15/07/2015 

No dia 13/07/15, às 19h, participaram André Guimarães, Renata Rena e Soraia Carvalho 

pelo CNG/ANDES-SN de reunião com representantes dos Comandos de Greve do SINA-

SEFE e da FASUBRA, para tratar da nossa intervenção conjunta na Audiência Pública no 

Senado Federal sobre Valorização da Educação e dos Trabalhadores da Educação, que 

ocorrerá no dia 15/07/15. Ficou definido que vamos fazer a distribuição do “Manifesto em 

defesa da educação pública contra os cortes no orçamento e por mais investimento em 

educação pública”, com a inclusão de texto introdutório sobre a greve na educação fede-

ral.  

 

Reunião do Fórum das Entidades Nacionais de Servidores Federais 

          O Comando Nacional de Greve do ANDES-SN destacou uma comissão formada 

por André Guimarães, Avery Veríssimo, Paulo Rizzo e Suelene Pavão para participar da 

Reunião do Fórum das Entidades Nacionais de Servidores Federais na manhã de 14/07, 



na sede da Confederação Nacional dos Servidores Públicos Federais (CONDSEF). No 

encontro, tratou-se da avaliação da reunião com o governo em 07/07 e preparação das 

caravanas e da marcha do dia 22/07, assim como a preparação da próxima reunião do dia 

21, com o governo. 

Foi feita uma avaliação positiva da atuação do Fórum na audiência do dia 07, seja por ter 

exigido reunião exclusiva com o Fórum, seja pelo posicionamento unitário das entidades 

de rejeição da proposta plurianual e da exigência de tratamento dos demais pontos de 

pauta, como reajuste dos benefícios e negociação coletiva. Em relação às caravanas para 

o dia 22 estimou-se a possibilidade de virem 3 mil manifestantes. Foi aprovado um cartaz 

que será encaminhado para reprodução nos estados. Três entidades foram designadas 

para coordenar os preparativos e a manifestação: ANDES-SN, CONDSEF e FENASPS. 

Em relação à próxima reunião com o MPOG, foi compreensão comum de que, nela, cabe-

rá ao governo apresentar suas propostas para todos os pontos da pauta. A partir do que o 

governo apresentar, caberá ao movimento analisar e exigir do governo que se tenha reu-

niões a cada semana. 

 

CONSIDERAÇÕES DO CNG SOBRE O OFÍCIO N° 45/15 SESU/MEC, DE 23 DE JU-

NHO DE 2015 

1. Preliminarmente 

a. Propositalmente, o documento abstrai o fato de que visões e projetos distintos es-
tão em disputa quanto ao rumo da educação superior brasileira. Ainda, os para-
digmas firmados na constituição de 1988 vêm sofrendo uma metamorfose interpre-
tativa, mediante políticas governamentais, a favor de interesses privados, o que 
degrada, progressivamente, o caráter público das Universidades Federais; 

b. São contraditórias em si mesmas as declarações do governo: em relação à aloca-
ção de recursos, já que impõe cortes em todas as áreas da educação superior. 
Também é inaceitável que o MEC fale sobre criação de vagas, enquanto faltam pro-
fessores e técnicos-administrativos em todo o país; assim como sobre a estrutura-
ção da carreira docente frente às alterações legais e normativas impostas à catego-
ria fato que aprofundou sua desestruturação, bem como a afirmação de valorização 
contraposto à desvalorização salarial em conjunto com ações que rifam segmentos 
da categoria a cada alteração de tabela. Além de afirmações abstratas sobre auto-
nomia universitária, quando adota práticas cerceadoras deste princípio constitucio-
nal. 

c. Tenta desqualificar a negociação com os docentes sobre condições de trabalho nas 
IFE, desviando o debate, unicamente, para a via institucional como se pudesse ser 
reduzido apenas às relações gerenciais e, nessa condição, submetendo às reitorias 
das Universidades. 

 

2. Defesa do caráter público da Universidade 



O tom imperativo inscrito no termo “inabalável” utilizado no documento, associado ao ca-

ráter público das Universidades Federais, é um artifício retórico para ocultar a posição que 

o governo tem assumido, na disputa ferrenha de interesses privados, heterônomos para 

apropriação do espaço público das Universidades; 

O princípio constitucional da autonomia universitária confere caráter de Estado a essas 

instituições, o que tem sido, constantemente, rebaixado pela imposição, de fora para den-

tro, das políticas dos governos de plantão. As Universidades Federais vêm sendo compe-

lidas pelo governo a manter ou instituir Fundações Privadas, ditas de apoio, para as quais 

atividades são transferidas. Esse movimento se agrava, atualmente, com a perspectiva, já 

sinalizada por membros do governo, de ampla utilização do regime jurídico privado para 

assumir as atividades até então públicas de ensino, pesquisa e extensão, como por e-

xemplo o PLP 92/2007 e a recente onda a favor das Organizações Sociais (OS). 

Com a decisão política do governo de proibir a contratação e extinguir vagas de funcioná-

rios de nível de apoio (vigilante, motorista, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de laborató-

rio, etc.) que executavam atividades fundamentais nas Universidades, foi imposta a tercei-

rização através da contratação de empresas agenciadoras de pessoas para exercer es-

ses serviços. O governo, ao assumir como prioridade a redução das despesas de pessoal 

em relação ao PIB, sinaliza claramente uma pressão para que mais e mais atividades das 

Universidades Públicas, inclusive a docência, sejam exercidas por terceirizados e contra-

tados por meio de OS ou, simplesmente, por empresas prestadoras de serviços. 

Ao passo que o governo afirma em seu favor ter investido 9 bilhões em 7 anos (2008 a 

2014) na expansão das Universidades, este valor é superado pelo corte no orçamento da 

educação, apenas em 2015. Em 2014, o governo destinou R$ 13,8 bilhões para as corpo-

rações educacionais, por meio do FIES, o que demonstra suas intenções. Além disso, é 

eloquente para demonstrar as prioridades do governo, a afirmação de dirigentes da Kro-

ton & Anhanguera (corporação internacional que disputa o monopólio do mercado no en-

sino superior do Brasil) aos seus investidores, que o grupo detém a garantia de aproxima-

damente 50% de suas receitas advindas de verbas públicas, principalmente do FIES e 

PROUNI. 

A forma como foi implementada a expansão nas IFE nos últimos anos, por meio de Ter-

mos de Metas quantitativas, sem o indispensável debate com as comunidades universitá-

rias, impôs uma quebra na perspectiva do padrão unitário de qualidade, com a necessária 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, como se determinados cursos 

e campi estivessem naturalmente vocacionados para funcionar com referências curricula-

res e condições de trabalho inferiorizadas; 

O aumento do montante de recursos e da quantidade de professores não acompanha a 

expansão de novas IFE, novos campi, cursos e vagas. Esse quadro resulta na intensifica-

ção do trabalho que atenta contra a saúde dos docentes e a qualidade do ensino, limita 

também as atividades de pesquisa e extensão. E, ainda assim, a cada semestre, várias 

disciplinas deixam de ser ofertadas, por falta de professores, em grande parte das IFE. 



Por fim, cabe destacar que o montante de verbas repassado às IFE, na forma divulgada 

pelo governo, oculta o fato de que os recursos de custeio foram corroídos pelo pagamento 

de terceirizados e que houve um considerável aumento em custo de manutenção decor-

rente da expansão. 

 

3. Das condições de trabalho 

O Secretário tergiversou e não respondeu às duas demandas mais importantes apresen-

tadas pelo Andes-SN, a de criação de novas vagas e reversão da precarização das con-

dições de trabalho nas IFE. Como explicitado anteriormente, o montante de recursos fi-

nanceiros, materiais e humanos, destinados à educação, não tem acompanhado a expan-

são de matrículas. 

As Universidades, no exercício de sua autonomia, deveriam poder utilizar, automatica-

mente, as vagas abertas no seu quadro de pessoal. O Banco de Professor Equivalente 

(BPE) é uma segunda exigência criada pelo governo que induz limites na decisão va-

ga/regime de trabalho, uma vez que a instituição além de deter a vaga tem que ter dispo-

nível pontos no BPE, uma espécie de quadro global de professores atribuído, a cada insti-

tuição, no qual estes entram com pesos variáveis conforme a carreira, o cargo e o regime 

de trabalho. O procedimento, ao mesmo tempo que não atende às necessidades de ex-

pansão das instituições, desestimula os concursos em regime de dedicação exclusiva, 

pois está baseado no fato de que, nesse sistema, um professor DE demanda uma pontu-

ação aproximada a de dois professores em regime de 40h. O BPE para o magistério da 

Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) foi criado, mais 

recentemente, em 2014, mas segue com a mesma lógica de funcionamento. 

A sistemática de pacto de balcão entre o MEC e as reitorias para a criação de novas va-

gas tem se transformado em um ciclo vicioso que agrava a carência de docentes, uma 

vez que, para reverter um quadro inicial de insuficiência, as reitorias vêm utilizando o ex-

pediente de propor abertura de novos cursos como forma de negociação com o governo 

para solicitar contrapartida de novas vagas, vagas estas que, geralmente, são utilizadas 

para cobrir demandas dos cursos já existentes. 

No esforço para cobrir turmas curriculares a cada semestre, os professores têm assumido 

novas disciplinas, muitas vezes distintas das suas especialidades, com prejuízo da quali-

dade e das suas demais atividades de ensino e extensão, bem como acarretando prejuí-

zos à sua saúde. Nesse mesmo item, há sobrecarga no envolvimento com atividades ad-

ministrativas típicas da função docente e, também, decorrentes da falta de quadros de 

servidores técnicos administrativos nos departamentos, cursos, colegiados, laboratórios, 

etc. 

Ainda, a resposta escrita, do Secretário, contradiz totalmente o que ele apresentou ver-

balmente aos representantes do Andes-SN na reunião, situação que já é de conhecimen-

to público: cortes orçamentários em 2015 da ordem de 47% nas verbas de investimentos 



e de 10% nas verbas de custeio das Universidades Federais. Estes cortes impossibilitam, 

objetivamente, um planejamento que garanta a conclusão de obras e condições de fun-

cionamento pleno das Universidades. Enquanto isso, a realidade é a falta de laboratórios, 

de salas amplas que acomodem as turmas, e carência de manutenção em geral, dentre 

outros. 

As condições de infraestrutura existentes nas Universidades envolvem: obras inacabadas 

e esqueletos de prédios sem previsão para acabamento; problemas de manutenção que 

inviabilizam a utilização de espaços (auditórios, partes dos Hospitais Universitários etc), 

além de comprometerem sua estrutura e o pleno desenvolvimento das atividades de ensi-

no, pesquisa e extensão; falta de espaços físicos para sala de aula, gabinete para profes-

sores, para pesquisa etc; ampliação e conclusão de obras relativas a alojamento e restau-

rante universitário, principalmente nos campi do interior; dentre outras. 

 

4. Garantia da Autonomia 

É inconteste que o Poder Executivo tem imposto restrições crescentes ao exercício da 

autonomia universitária nas IFE através de condutas, normatizações e iniciativas legislati-

vas. 

A “inafastável” (!) autonomia, na concepção do governo, não parece dizer respeito a todas 

as suas dimensões acadêmica, política, jurídica e financeira. Trata, centralmente, neste 

tema, de uma espécie de “autonomia gerencial” que aprofunda a destruição do caráter 

público, pois torna a sua sobrevivência financeira dependente da arrecadação de recursos 

privados mediante convênios, cobranças de taxas e venda de serviços. 

Quanto aos saldos orçamentários de exercício findo, ocorre que, as Universidades tem 

sido impedidas de utilizá-los, uma vez que, estes saldos são recolhidos ao caixa único da 

União sob a justificativa da não existência de superávit, pois a política econômica prioriza 

a reserva destes valores para o pagamento da dívida. 

Os contingenciamentos arbitrários dos recursos das IFE, a transferência compulsória da 

administração dos Hospitais Universitários para uma empresa (EBSERH), o domínio cen-

tralizado da AGU sobre as procuradorias jurídicas e do Sistema de Gestão de Pessoas do 

Governo Federal (SIGEPE) sobre os departamentos de pessoal, praticamente, retiraram 

essas funções do âmbito institucional, constituindo-se em evidentes restrições ao exercí-

cio da autonomia universitária. 

A menção, na resposta da SESu ao Projeto de Lei 2177/2011, só confirma que a preocu-

pação do governo se restringe ao campo da liberalidade gerencial para dispor de recursos 

privados, pois a Lei em tramitação no Congresso Nacional, compõe as iniciativas gover-

namentais de interesse dos privatistas com vistas a mais ataque à autonomia, porque a-

vança na consolidação das PPP no âmbito da ciência e tecnologia. A introdução da PPP 

na educação pública reforça a lógica da privatização e deixa claro que a defesa da auto-

nomia pelo MEC é meramente retórica e, portanto, não atende às demandas das IFE. 



A reivindicação do Andes-SN que exige movimentos concretos do governo no sentido de 

remover normatizações e condutas estranhas à universidade, que limitam a sua autono-

mia, não foi tocada na resposta do governo. Especificamente sobre a exigência de revo-

gação das normas que ferem a autonomia das Universidades para definir processos de-

mocráticos no seu âmbito (quanto a composição de Conselhos Superiores e o método de 

escolha de seus dirigentes), o ofício do Secretário tergiversa mais uma vez. 

 

5. Reestruturação da carreira 

Não houve qualquer acordo com o Andes-SN em 2012. O governo simulou um acordo 

com entidade “chapa branca”, o proifes, que não possui legitimidade política nem jurídica, 

ou seja, fez um acordo consigo mesmo. A imposição da Lei 12.772/2012 ampliou as dis-

torções que vem aprofundando a desestruturação da carreira. Quanto ao “diálogo sobre 

aspectos conceituais”, o governo desqualificou, em 2015, o acordo assinado em abril de 

2014, pelo então Secretário de Educação Superior, Paulo Speller, que aceitava justamen-

te os aspectos conceituais da proposta do Andes-SN, sem especificar valores, e reconhe-

cia o aprofundamento da desestruturação da carreira docente. 

A estruturação da carreira defendida pelo Andes-SN valoriza o professor federal e asse-

gura que seja administrada no âmbito da autonomia universitária. Projeta estabilidade ao 

longo do tempo para estimular o compromisso dos docentes com a instituição e dedica-

ção integral a projetos acadêmicos e sociais de fôlego, primando pela indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão. Para isso, deve ser estruturada horizontalmente a par-

tir de conceitos claros que estabeleçam, no texto da lei, as relações entre steps, os regi-

mes de trabalho e a valorização das titulações acadêmicas em seu processo de formação 

continuada, sem que os critérios para desenvolvimento na carreira sejam tratados como 

barreiras impeditivas. Desta forma, reconstituindo o significado de um piso gerador da 

malha salarial e uma cadência evolutiva racional no valor do vencimento (que integre, pa-

ra cada caso, nível, titulação e regime de trabalho) à medida que o professor avança na 

carreira, sem discriminar qualquer dos segmentos, sejam de ativos ou aposentados, inde-

pendentemente do nível ou modalidade de ensino em que atua ou atuou. 

Em sentido oposto, nas últimas modificações legais impostas pelo governo, houve a revo-

gação dos conceitos e vínculos garantidores direitos, reduzindo tudo ao elenco de refe-

renciais remuneratórios das tabelas anexas às leis, em valores nominais sem evolução 

lógica entre classes, níveis, regimes de trabalho e titulações. Isto agravado pela exclusão 

do valor referente a titulação do corpo do vencimento e por discriminar intencionalmente a 

amplitude dos degraus salariais para distanciar a maioria dos aposentados de sua posi-

ção relativa ao topo da carreira. 

 

6. Valorização salarial de ativos e aposentados 



Historicamente, temos cobrado que o MEC se assuma como interlocutor do governo para 

todas as questões que envolvem as IFE, no entanto, sobre as questões salariais, a SESu 

se evade dessa responsabilidade. Se “a matéria é de competência do MPOG”, fica difícil 

entender como é que “o MEC trabalha na política de valorização docente”. 

Não deixa, todavia, de fazer propaganda de um pretenso ganho salarial dos professores, 

o que não corresponde a realidade perante as perdas inflacionárias ocorridas, quando se 

toma como referência julho de 2010, mês em que passou a vigorar a última tabela previs-

ta na Lei do reajuste anterior. Em quase todos os níveis e classes essa perda foi agrava-

da pela revogação dos conceitos que estabeleciam relações entre os steps, titulações e 

regimes de trabalho. Isso agrava a desestruturação da carreira, torna sem sentido o con-

ceito de piso, que configura o vencimento a parcela menor da remuneração na maioria 

dos casos, com todas as consequências danosas desse fato. 

Uma observação atenta da sequência de alterações impostas nos valores das sucessivas 

tabelas, durante este processo de desestruturação, evidencia a intencionalidade do go-

verno de “rifar” parcelas da categoria, retirando direitos, especialmente dos aposentados, 

com o objetivo de reduzir o impacto orçamentário (o montante global de recurso que vai 

para o bolso da categoria como um todo) e, mesmo assim, preservar sua imagem de go-

verno que concede reajustes salariais. 

 

7. Conclusão 

 Assim, as assembleias gerais dos professores e os comandos locais de greve foram u-

nânimes em avaliar que o MEC não respondeu, de fato, a pauta dos docentes, frustrando, 

mais uma vez, a expectativa de que negociações efetivas se estabeleçam. 

Como ficou demonstrado nas considerações anteriores, o ofício nº 45/2005 SESU/MEC, 

além das citações genéricas de normas atinentes aos diversos temas, evidencia aspectos 

da política governamental de favorecimento ao setor privado e a consequente redução do 

espaço público da educação superior brasileira. É essa política que conflita com o eixo 

organizador das reivindicações dos docentes e precisa ser revertida, pois tem levado à 

precarização do trabalho docente, à desestruturação da carreira, à desvalorização salari-

al, aos cortes orçamentários e à crescente violação da autonomia universitária. 

Por isso tudo, os docentes reafirmam e ampliam a greve, exigem negociação efetiva e 

respostas concretas do governo à pauta já protocolada, em defesa, esta sim inabalável, 

da educação pública, gratuita e de qualidade socialmente referenciada. 

  

ENCAMINHAMENTOS 



1. Que os CLGs enviem o maior número possível de docentes para a Marcha dos SPF 
de 22/07/2015 e participem da organização de caravanas dos Estados, conforme o-
rientação da Circular n. 162/2015-ANDES-SN; 

2. Dar ampla divulgação ao Jornal Especial da CSP-Conlutas, Julho de 2015, que faz o 
chamado à Greve Geral. 

  

MOÇÃO DE APOIO AOS ATIVISTAS BOLIVIANOS MARCIA TORRICO E ARIEL RO-

MAN 

O Comando Nacional de Greve do ANDES-SN, via indicação da ADUFG, encaminhou 

moção ao governo da Bolívia e suas autoridades judiciais solicitando que entreguem aos 

pais Márcia Torrico e Ariel Roman sua filha adotiva, Sofia Torrico Roman. A justiça e a 

polícia boliviana, no que se considera um ato de perseguição política, arrancaram dos 

braços de Márcia a pequena Sofia. Os dois são militantes do movimento sindical e estu-

dantil na Bolívia. 

Diante da ação das autoridades governamentais, Márcia pôs a vida em risco para defen-

der a filha Sofia. Consideramos que a vida de Márcia corre risco e seus direitos humanos 

e de mãe foram aviltado. Márcia completa amanhã (15), 48 dias em greve de fome e se 

encontra com a saúde debilitada. Solicitamos que o governo e a justiça boliviana envidem 

esforços no sentido de devolver a pequena Sofia a Márcia e Ariel! 

  

  

COMANDO NACIONAL DE GREVE DO ANDES-SN 

 

QUADRO ATUALIZADO DA DEFLAGRAÇÃO DA GREVE NAS IFE: 

(Em destaque as Seções com novas deflagrações) 

Número Seção Sindical IFE 

01 ADUFAC Universidade Federal do Acre 

02 ADUA Universidade Federal do Amazonas 

03 SINDUFAP Universidade Federal do Amapá 

04 ADUFRA 
Universidade Federal Rural da Ama-
zônia 



05 ADUFPA Universidade Federal do Pará 

06 SINDUNIFESSPA 
Universidade Federal do Sul e Sudes-
te do Pará 

07 SINDUFOPA 
Universidade Federal do Oeste do 
Pará 

08 ADUNIR Universidade Federal de Rondônia 

09 SESDUF-RR Universidade Federal de Roraima 

10 SESDUFT Universidade Federal de Tocantins 

11 SINDIFPI Instituto Federal do Piauí 

12 ADUFERSA 
Universidade Federal Rural do Semiá-
rido 

13 ADUFAL Universidade Federal de Alagoas 

14 ADUFS Universidade Federal de Sergipe 

15 ADUFPB Universidade Federal da Paraíba 

16 SINDUNIVASF 
Universidade do Vale do São Francis-
co 

17 APUB Universidade Federal da Bahia 

18 APUR Universidade do Recôncavo da Bahia 

19 ADUFOB 
Universidade Federal do Oeste da 
Bahia 

20 APRUMA Universidade Federal do Maranhão 

21 ADUFCG 
Universidade Federal de Campina 
Grande 

22 ADUFCG-PATOS 
Universidade Federal de Campina 
Grande – Patos 

23 ADUC 
Universidade Federal de Campina 
Grande – Cajazeiras 



24 ADUFMAT Universidade Federal do Mato Grosso 

25 
ADUFMAT- RONDO-
NÓPOLIS 

Universidade Federal do Mato Grosso 
– Rondonópolis 

26 CAMPUS GOIÁS Universidade Federal de Goiás 

27 ADCAJ Universidade Federal de Goiás – Jataí 

28 ADCAC 
Universidade Federal de Goiás – Ca-
talão 

29 ADUFDOURADOS 
Universidade Federal da Grande Dou-
rados 

30 ADUFMS 
Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul 

31 ADLESTE 
Universidade Federal do Mato Grosso 
do Sul – Três Lagoas 

32 ADUFF Universidade Federal Fluminense 

33 ADUFRJ 
Universidade Federal do Rio de Janei-
ro 

34 ADUNIFESP 
Universidade Federal de São Paulo –
 Campus São José dos Campos 

35 ADOM 
Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri – Campus de 
Mucuri 

36 ADUFLA Universidade Federal de Lavras 

37 
SINDFAFEID 

 ADUFVJM 

Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri – Diamantina 

38 CLG – UFSC 
Universidade Federal de Santa Cata-
rina 

39 
SEÇÃO SINDICAL DO 
ANDES-SN na UFRGS 

 Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul 

40 CLG – UNILAB Universidade da Integração Interna-



cional da Lusofonia Afro-Brasileira 

41 ADUFOP  Universidade Federal de Ouro Preto 

 

 

  

COMUNICADO Nº 24 – 13 DE JULHO DE 2015 

O Comando Nacional de Greve realizou reunião nos dias 11 e 13 de julho, com os seguin-

tes pontos de pauta: 

01 – LISTA DE PRESENTES 

02 – INFORMES 

03 – CONSIDERAÇÕES DO CNG SOBRE O OFÍCIO N° 45/15 SESU/MEC, DE 23 DE 

JULHO DE 2015 

04 – ENCAMINHAMENTOS 

05 – MOÇÃO DE APOIO AOS ATIVISTAS BOLIVIANOS MARCIA TORRICO E ARIEL 

ROMAN 

06 – QUADRO ATUALIZADO DA DEFLAGRAÇÃO DA GREVE NAS IFE 

  

LISTA DE PRESENTES: 

11/07/2015 Diretoria: Renata Rena, Marinalva S. Oliveira Delegados: Avery Veríssimo 

(SESDUF-RR), Suelene Pavão (ADUFPA), José Luiz Moraes (ADUFRA), Ana C. Rodri-

gues Gomes (SINDUNIFESSPA-SSIND), Sâmela Ramos da Silva (SINDUFAP), Saulo 

Pinto Silva (APRUMA), Thiago Arruda O. Lima (ADUFERSA), Eduardo H. de L. Guima-

rães (ADUFPB), Soraia de Carvalho (ADUFCG), Risomar Alves dos Santos (A-

DUC),Henrique José Praxedes Cahet (ADUFAL), Carlos Marques de Sá (ADUFS), Antô-

nio Eduardo Alves de Oliveira (APUR), Carla Benitez Martins (ADCAJ), Águeda Aparecida 

da Cruz Borges (ADUFMAT – ROO), Aguinaldo Gomes (ADUFMAT), Ana Paula Salvador 

Werri (ADUFMS), Antonio Rodrigues (ADLESTE), Elídio Marques (ADUFRJ), Paulo Kapp 

(ADUFF),  Observadores: Eduardo Guimarães (ADUFPB), Sônia Ferreira (ADUFCG), 

Gustavo Repetti (ADUFRJ), Luiz Henrique Schuch (ADUFPel) 



13/07/2015 Diretoria: Renata Rena, André Guimarães Delegados: Edson Macalini ADU-

A), Avery Veríssimo (SESDUF-RR), Suelene Pavão (ADUFPA), José Luiz Moraes (ADU-

FRA), Jackson Fernando Rêgos Matos (SINDUFOPA), Ana C. Rodrigues Gomes (SIN-

DUNIFESSPA-SSIND), Sâmela Ramos da Silva (SINDUFAP), Saulo Pinto (APRUMA), 

Francileide Rodrigues (ADUFPB), Soraia de Carvalho (ADUFCG), Henrique Cahet (ADU-

FAL), Carlos Marques de Sá (ADUFS), Maíra Mano (APUB), Carla Benitez Martins (AD-

CAJ), Aguinaldo Gomes (ADUFMAT), Reinaldo dos Santos (ADUFDOURADOS), Antonio 

Rodrigues (ADLESTE), Elídio Marques (ADUFRJ), Paula Kapp (A-

DUFF),  Observadores: Eduardo Guimarães (ADUFPB), Sônia Ferreira (ADUFCG), Gus-

tavo Repetti (ADUFRJ), Luiz Henrique Schuch (ADUFPEL).  

14/07/2015 Diretoria: Paulo Rizzo, Renata Rena, André Guimarães Delegados: Edson 

Macalini ADUA), Avery Veríssimo (SESDUF-RR), Suelene Pavão (ADUFPA), José Luiz 

Moraes (ADUFRA), Jackson Fernando Rêgos Matos (SINDUFOPA), Ana C. Rodrigues 

Gomes (SINDUNIFESSPA-SSIND), Sâmela Ramos da Silva (SINDUFAP), Saulo Pinto 

(APRUMA), Francileide Rodrigues (ADUFPB), Soraia de Carvalho (ADUFCG), Henrique 

José Praxedes Cahet (ADUFAL), Carlos Marques de Sá (ADUFS), Maíra Kubík Mano (A-

PUB), Carla Benitez Martins (ADCAJ), Aguinaldo Gomes (ADUFMAT), Reinaldo dos San-

tos (ADUFDOURADOS), Antonio Rodrigues (ADLESTE), Paula Kapp (ADUFF). 

 

INFORMES: 

Reunião entre ANDES, FASUBRA e SINASEFE para discutir Audiência Pública no 

Senado Federal no dia 15/07/2015 

No dia 13/07/15, às 19h, participaram André Guimarães, Renata Rena e Soraia Carvalho 

pelo CNG/ANDES-SN de reunião com representantes dos Comandos de Greve do SINA-

SEFE e da FASUBRA, para tratar da nossa intervenção conjunta na Audiência Pública no 

Senado Federal sobre Valorização da Educação e dos Trabalhadores da Educação, que 

ocorrerá no dia 15/07/15. Ficou definido que vamos fazer a distribuição do “Manifesto em 

defesa da educação pública contra os cortes no orçamento e por mais investimento em 

educação pública”, com a inclusão de texto introdutório sobre a greve na educação fede-

ral.  

 

Reunião do Fórum das Entidades Nacionais de Servidores Federais 

          O Comando Nacional de Greve do ANDES-SN destacou uma comissão formada 

por André Guimarães, Avery Veríssimo, Paulo Rizzo e Suelene Pavão para participar da 

Reunião do Fórum das Entidades Nacionais de Servidores Federais na manhã de 14/07, 

na sede da Confederação Nacional dos Servidores Públicos Federais (CONDSEF). No 

encontro, tratou-se da avaliação da reunião com o governo em 07/07 e preparação das 



caravanas e da marcha do dia 22/07, assim como a preparação da próxima reunião do dia 

21, com o governo. 

Foi feita uma avaliação positiva da atuação do Fórum na audiência do dia 07, seja por ter 

exigido reunião exclusiva com o Fórum, seja pelo posicionamento unitário das entidades 

de rejeição da proposta plurianual e da exigência de tratamento dos demais pontos de 

pauta, como reajuste dos benefícios e negociação coletiva. Em relação às caravanas para 

o dia 22 estimou-se a possibilidade de virem 3 mil manifestantes. Foi aprovado um cartaz 

que será encaminhado para reprodução nos estados. Três entidades foram designadas 

para coordenar os preparativos e a manifestação: ANDES-SN, CONDSEF e FENASPS. 

Em relação à próxima reunião com o MPOG, foi compreensão comum de que, nela, cabe-

rá ao governo apresentar suas propostas para todos os pontos da pauta. A partir do que o 

governo apresentar, caberá ao movimento analisar e exigir do governo que se tenha reu-

niões a cada semana. 

 

CONSIDERAÇÕES DO CNG SOBRE O OFÍCIO N° 45/15 SESU/MEC, DE 23 DE JULHO 

DE 2015 

1. Preliminarmente 

 

1. Propositalmente, o documento abstrai o fato de que visões e projetos distintos estão 
em disputa quanto ao rumo da educação superior brasileira. Ainda, os paradigmas 
firmados na constituição de 1988 vêm sofrendo uma metamorfose interpretativa, 
mediante políticas governamentais, a favor de interesses privados, o que degrada, 
progressivamente, o caráter público das Universidades Federais; 

2. São contraditórias em si mesmas as declarações do governo: em relação à aloca-
ção de recursos, já que impõe cortes em todas as áreas da educação superior. 
Também é inaceitável que o MEC fale sobre criação de vagas, enquanto faltam pro-
fessores e técnicos-administrativos em todo o país; assim como sobre a estrutura-
ção da carreira docente frente às alterações legais e normativas impostas à catego-
ria fato que aprofundou sua desestruturação, bem como a afirmação de valorização 
contraposto à desvalorização salarial em conjunto com ações que rifam segmentos 
da categoria a cada alteração de tabela. Além de afirmações abstratas sobre auto-
nomia universitária, quando adota práticas cerceadoras deste princípio constitucio-
nal. 

3. Tenta desqualificar a negociação com os docentes sobre condições de trabalho nas 
IFE, desviando o debate, unicamente, para a via institucional como se pudesse ser 
reduzido apenas às relações gerenciais e, nessa condição, submetendo às reitorias 
das Universidades. 

 

2. Defesa do caráter público da Universidade 



O tom imperativo inscrito no termo “inabalável” utilizado no documento, associado ao ca-

ráter público das Universidades Federais, é um artifício retórico para ocultar a posição que 

o governo tem assumido, na disputa ferrenha de interesses privados, heterônomos para 

apropriação do espaço público das Universidades; 

O princípio constitucional da autonomia universitária confere caráter de Estado a essas 

instituições, o que tem sido, constantemente, rebaixado pela imposição, de fora para den-

tro, das políticas dos governos de plantão. As Universidades Federais vêm sendo compe-

lidas pelo governo a manter ou instituir Fundações Privadas, ditas de apoio, para as quais 

atividades são transferidas. Esse movimento se agrava, atualmente, com a perspectiva, já 

sinalizada por membros do governo, de ampla utilização do regime jurídico privado para 

assumir as atividades até então públicas de ensino, pesquisa e extensão, como por e-

xemplo o PLP 92/2007 e a recente onda a favor das Organizações Sociais (OS). 

Com a decisão política do governo de proibir a contratação e extinguir vagas de funcioná-

rios de nível de apoio (vigilante, motorista, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de laborató-

rio, etc.) que executavam atividades fundamentais nas Universidades, foi imposta a tercei-

rização através da contratação de empresas agenciadoras de pessoas para exercer es-

ses serviços. O governo, ao assumir como prioridade a redução das despesas de pessoal 

em relação ao PIB, sinaliza claramente uma pressão para que mais e mais atividades das 

Universidades Públicas, inclusive a docência, sejam exercidas por terceirizados e contra-

tados por meio de OS ou, simplesmente, por empresas prestadoras de serviços. 

Ao passo que o governo afirma em seu favor ter investido 9 bilhões em 7 anos (2008 a 

2014) na expansão das Universidades, este valor é superado pelo corte no orçamento da 

educação, apenas em 2015. Em 2014, o governo destinou R$ 13,8 bilhões para as corpo-

rações educacionais, por meio do FIES, o que demonstra suas intenções. Além disso, é 

eloquente para demonstrar as prioridades do governo, a afirmação de dirigentes da Kro-

ton & Anhanguera (corporação internacional que disputa o monopólio do mercado no en-

sino superior do Brasil) aos seus investidores, que o grupo detém a garantia de aproxima-

damente 50% de suas receitas advindas de verbas públicas, principalmente do FIES e 

PROUNI. 

A forma como foi implementada a expansão nas IFE nos últimos anos, por meio de Ter-

mos de Metas quantitativas, sem o indispensável debate com as comunidades universitá-

rias, impôs uma quebra na perspectiva do padrão unitário de qualidade, com a necessária 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, como se determinados cursos 

e campi estivessem naturalmente vocacionados para funcionar com referências curricula-

res e condições de trabalho inferiorizadas; 

O aumento do montante de recursos e da quantidade de professores não acompanha a 

expansão de novas IFE, novos campi, cursos e vagas. Esse quadro resulta na intensifica-

ção do trabalho que atenta contra a saúde dos docentes e a qualidade do ensino, limita 

também as atividades de pesquisa e extensão. E, ainda assim, a cada semestre, várias 

disciplinas deixam de ser ofertadas, por falta de professores, em grande parte das IFE. 



Por fim, cabe destacar que o montante de verbas repassado às IFE, na forma divulgada 

pelo governo, oculta o fato de que os recursos de custeio foram corroídos pelo pagamento 

de terceirizados e que houve um considerável aumento em custo de manutenção decor-

rente da expansão. 

 

3. Das condições de trabalho 

O Secretário tergiversou e não respondeu às duas demandas mais importantes apresen-

tadas pelo Andes-SN, a de criação de novas vagas e reversão da precarização das con-

dições de trabalho nas IFE. Como explicitado anteriormente, o montante de recursos fi-

nanceiros, materiais e humanos, destinados à educação, não tem acompanhado a expan-

são de matrículas. 

As Universidades, no exercício de sua autonomia, deveriam poder utilizar, automatica-

mente, as vagas abertas no seu quadro de pessoal. O Banco de Professor Equivalente 

(BPE) é uma segunda exigência criada pelo governo que induz limites na decisão va-

ga/regime de trabalho, uma vez que a instituição além de deter a vaga tem que ter dispo-

nível pontos no BPE, uma espécie de quadro global de professores atribuído, a cada insti-

tuição, no qual estes entram com pesos variáveis conforme a carreira, o cargo e o regime 

de trabalho. O procedimento, ao mesmo tempo que não atende às necessidades de ex-

pansão das instituições, desestimula os concursos em regime de dedicação exclusiva, 

pois está baseado no fato de que, nesse sistema, um professor DE demanda uma pontu-

ação aproximada a de dois professores em regime de 40h. O BPE para o magistério da 

Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) foi criado, mais 

recentemente, em 2014, mas segue com a mesma lógica de funcionamento. 

A sistemática de pacto de balcão entre o MEC e as reitorias para a criação de novas va-

gas tem se transformado em um ciclo vicioso que agrava a carência de docentes, uma 

vez que, para reverter um quadro inicial de insuficiência, as reitorias vêm utilizando o ex-

pediente de propor abertura de novos cursos como forma de negociação com o governo 

para solicitar contrapartida de novas vagas, vagas estas que, geralmente, são utilizadas 

para cobrir demandas dos cursos já existentes. 

No esforço para cobrir turmas curriculares a cada semestre, os professores têm assumido 

novas disciplinas, muitas vezes distintas das suas especialidades, com prejuízo da quali-

dade e das suas demais atividades de ensino e extensão, bem como acarretando prejuí-

zos à sua saúde. Nesse mesmo item, há sobrecarga no envolvimento com atividades ad-

ministrativas típicas da função docente e, também, decorrentes da falta de quadros de 

servidores técnicos administrativos nos departamentos, cursos, colegiados, laboratórios, 

etc. 

Ainda, a resposta escrita, do Secretário, contradiz totalmente o que ele apresentou ver-

balmente aos representantes do Andes-SN na reunião, situação que já é de conhecimen-

to público: cortes orçamentários em 2015 da ordem de 47% nas verbas de investimentos 



e de 10% nas verbas de custeio das Universidades Federais. Estes cortes impossibilitam, 

objetivamente, um planejamento que garanta a conclusão de obras e condições de fun-

cionamento pleno das Universidades. Enquanto isso, a realidade é a falta de laboratórios, 

de salas amplas que acomodem as turmas, e carência de manutenção em geral, dentre 

outros. 

As condições de infraestrutura existentes nas Universidades envolvem: obras inacabadas 

e esqueletos de prédios sem previsão para acabamento; problemas de manutenção que 

inviabilizam a utilização de espaços (auditórios, partes dos Hospitais Universitários etc), 

além de comprometerem sua estrutura e o pleno desenvolvimento das atividades de ensi-

no, pesquisa e extensão; falta de espaços físicos para sala de aula, gabinete para profes-

sores, para pesquisa etc; ampliação e conclusão de obras relativas a alojamento e restau-

rante universitário, principalmente nos campi do interior; dentre outras. 

 

4. Garantia da Autonomia 

É inconteste que o Poder Executivo tem imposto restrições crescentes ao exercício da 

autonomia universitária nas IFE através de condutas, normatizações e iniciativas legislati-

vas. 

A “inafastável” (!) autonomia, na concepção do governo, não parece dizer respeito a todas 

as suas dimensões acadêmica, política, jurídica e financeira. Trata, centralmente, neste 

tema, de uma espécie de “autonomia gerencial” que aprofunda a destruição do caráter 

público, pois torna a sua sobrevivência financeira dependente da arrecadação de recursos 

privados mediante convênios, cobranças de taxas e venda de serviços. 

Quanto aos saldos orçamentários de exercício findo, ocorre que, as Universidades tem 

sido impedidas de utilizá-los, uma vez que, estes saldos são recolhidos ao caixa único da 

União sob a justificativa da não existência de superávit, pois a política econômica prioriza 

a reserva destes valores para o pagamento da dívida. 

Os contingenciamentos arbitrários dos recursos das IFE, a transferência compulsória da 

administração dos Hospitais Universitários para uma empresa (EBSERH), o domínio cen-

tralizado da AGU sobre as procuradorias jurídicas e do Sistema de Gestão de Pessoas do 

Governo Federal (SIGEPE) sobre os departamentos de pessoal, praticamente, retiraram 

essas funções do âmbito institucional, constituindo-se em evidentes restrições ao exercí-

cio da autonomia universitária. 

A menção, na resposta da SESu ao Projeto de Lei 2177/2011, só confirma que a preocu-

pação do governo se restringe ao campo da liberalidade gerencial para dispor de recursos 

privados, pois a Lei em tramitação no Congresso Nacional, compõe as iniciativas gover-

namentais de interesse dos privatistas com vistas a mais ataque à autonomia, porque a-

vança na consolidação das PPP no âmbito da ciência e tecnologia. A introdução da PPP 

na educação pública reforça a lógica da privatização e deixa claro que a defesa da auto-

nomia pelo MEC é meramente retórica e, portanto, não atende às demandas das IFE. 



A reivindicação do Andes-SN que exige movimentos concretos do governo no sentido de 

remover normatizações e condutas estranhas à universidade, que limitam a sua autono-

mia, não foi tocada na resposta do governo. Especificamente sobre a exigência de revo-

gação das normas que ferem a autonomia das Universidades para definir processos de-

mocráticos no seu âmbito (quanto a composição de Conselhos Superiores e o método de 

escolha de seus dirigentes), o ofício do Secretário tergiversa mais uma vez. 

 

5. Reestruturação da carreira 

Não houve qualquer acordo com o Andes-SN em 2012. O governo simulou um acordo 

com entidade “chapa branca”, o proifes, que não possui legitimidade política nem jurídica, 

ou seja, fez um acordo consigo mesmo. A imposição da Lei 12.772/2012 ampliou as dis-

torções que vem aprofundando a desestruturação da carreira. Quanto ao “diálogo sobre 

aspectos conceituais”, o governo desqualificou, em 2015, o acordo assinado em abril de 

2014, pelo então Secretário de Educação Superior, Paulo Speller, que aceitava justamen-

te os aspectos conceituais da proposta do Andes-SN, sem especificar valores, e reconhe-

cia o aprofundamento da desestruturação da carreira docente. 

A estruturação da carreira defendida pelo Andes-SN valoriza o professor federal e asse-

gura que seja administrada no âmbito da autonomia universitária. Projeta estabilidade ao 

longo do tempo para estimular o compromisso dos docentes com a instituição e dedica-

ção integral a projetos acadêmicos e sociais de fôlego, primando pela indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão. Para isso, deve ser estruturada horizontalmente a par-

tir de conceitos claros que estabeleçam, no texto da lei, as relações entre steps, os regi-

mes de trabalho e a valorização das titulações acadêmicas em seu processo de formação 

continuada, sem que os critérios para desenvolvimento na carreira sejam tratados como 

barreiras impeditivas. Desta forma, reconstituindo o significado de um piso gerador da 

malha salarial e uma cadência evolutiva racional no valor do vencimento (que integre, pa-

ra cada caso, nível, titulação e regime de trabalho) à medida que o professor avança na 

carreira, sem discriminar qualquer dos segmentos, sejam de ativos ou aposentados, inde-

pendentemente do nível ou modalidade de ensino em que atua ou atuou. 

Em sentido oposto, nas últimas modificações legais impostas pelo governo, houve a revo-

gação dos conceitos e vínculos garantidores direitos, reduzindo tudo ao elenco de refe-

renciais remuneratórios das tabelas anexas às leis, em valores nominais sem evolução 

lógica entre classes, níveis, regimes de trabalho e titulações. Isto agravado pela exclusão 

do valor referente a titulação do corpo do vencimento e por discriminar intencionalmente a 

amplitude dos degraus salariais para distanciar a maioria dos aposentados de sua posi-

ção relativa ao topo da carreira. 

 

6. Valorização salarial de ativos e aposentados 



Historicamente, temos cobrado que o MEC se assuma como interlocutor do governo para 

todas as questões que envolvem as IFE, no entanto, sobre as questões salariais, a SESu 

se evade dessa responsabilidade. Se “a matéria é de competência do MPOG”, fica difícil 

entender como é que “o MEC trabalha na política de valorização docente”. 

Não deixa, todavia, de fazer propaganda de um pretenso ganho salarial dos professores, 

o que não corresponde a realidade perante as perdas inflacionárias ocorridas, quando se 

toma como referência julho de 2010, mês em que passou a vigorar a última tabela previs-

ta na Lei do reajuste anterior. Em quase todos os níveis e classes essa perda foi agrava-

da pela revogação dos conceitos que estabeleciam relações entre os steps, titulações e 

regimes de trabalho. Isso agrava a desestruturação da carreira, torna sem sentido o con-

ceito de piso, que configura o vencimento a parcela menor da remuneração na maioria 

dos casos, com todas as consequências danosas desse fato. 

Uma observação atenta da sequência de alterações impostas nos valores das sucessivas 

tabelas, durante este processo de desestruturação, evidencia a intencionalidade do go-

verno de “rifar” parcelas da categoria, retirando direitos, especialmente dos aposentados, 

com o objetivo de reduzir o impacto orçamentário (o montante global de recurso que vai 

para o bolso da categoria como um todo) e, mesmo assim, preservar sua imagem de go-

verno que concede reajustes salariais. 

 

7. Conclusão 

 Assim, as assembleias gerais dos professores e os comandos locais de greve foram u-

nânimes em avaliar que o MEC não respondeu, de fato, a pauta dos docentes, frustrando, 

mais uma vez, a expectativa de que negociações efetivas se estabeleçam. 

Como ficou demonstrado nas considerações anteriores, o ofício nº 45/2005 SESU/MEC, 

além das citações genéricas de normas atinentes aos diversos temas, evidencia aspectos 

da política governamental de favorecimento ao setor privado e a consequente redução do 

espaço público da educação superior brasileira. É essa política que conflita com o eixo 

organizador das reivindicações dos docentes e precisa ser revertida, pois tem levado à 

precarização do trabalho docente, à desestruturação da carreira, à desvalorização salari-

al, aos cortes orçamentários e à crescente violação da autonomia universitária. 

Por isso tudo, os docentes reafirmam e ampliam a greve, exigem negociação efetiva e 

respostas concretas do governo à pauta já protocolada, em defesa, esta sim inabalável, 

da educação pública, gratuita e de qualidade socialmente referenciada. 

  

ENCAMINHAMENTOS 



1. Que os CLGs enviem o maior número possível de docentes para a Marcha dos SPF 
de 22/07/2015 e participem da organização de caravanas dos Estados, conforme o-
rientação da Circular n. 162/2015-ANDES-SN; 

2. Dar ampla divulgação ao Jornal Especial da CSP-Conlutas, Julho de 2015, que faz o 
chamado à Greve Geral. 

  

MOÇÃO DE APOIO AOS ATIVISTAS BOLIVIANOS MARCIA TORRICO E ARIEL RO-

MAN 

O Comando Nacional de Greve do ANDES-SN, via indicação da ADUFG, encaminhou 

moção ao governo da Bolívia e suas autoridades judiciais solicitando que entreguem aos 

pais Márcia Torrico e Ariel Roman sua filha adotiva, Sofia Torrico Roman. A justiça e a 

polícia boliviana, no que se considera um ato de perseguição política, arrancaram dos 

braços de Márcia a pequena Sofia. Os dois são militantes do movimento sindical e estu-

dantil na Bolívia. 

Diante da ação das autoridades governamentais, Márcia pôs a vida em risco para defen-

der a filha Sofia. Consideramos que a vida de Márcia corre risco e seus direitos humanos 

e de mãe foram aviltado. Márcia completa amanhã (15), 48 dias em greve de fome e se 

encontra com a saúde debilitada. Solicitamos que o governo e a justiça boliviana envidem 

esforços no sentido de devolver a pequena Sofia a Márcia e Ariel! 

  

  

COMANDO NACIONAL DE GREVE DO ANDES-SN 

 

QUADRO ATUALIZADO DA DEFLAGRAÇÃO DA GREVE NAS IFE: 

(Em destaque as Seções com novas deflagrações) 

Número Seção Sindical IFE 

01 ADUFAC Universidade Federal do Acre 

02 ADUA Universidade Federal do Amazonas 

03 SINDUFAP Universidade Federal do Amapá 

04 ADUFRA 
Universidade Federal Rural da Ama-
zônia 

https://grevenasfederaisandes.files.wordpress.com/2015/07/circ162-15.pdf
https://grevenasfederaisandes.files.wordpress.com/2015/07/jornal-especial-csp-conlutas-1.pdf


05 ADUFPA Universidade Federal do Pará 

06 SINDUNIFESSPA 
Universidade Federal do Sul e Sudes-
te do Pará 

07 SINDUFOPA 
Universidade Federal do Oeste do 
Pará 

08 ADUNIR Universidade Federal de Rondônia 

09 SESDUF-RR Universidade Federal de Roraima 

10 SESDUFT Universidade Federal de Tocantins 

11 SINDIFPI Instituto Federal do Piauí 

12 ADUFERSA 
Universidade Federal Rural do Semiá-
rido 

13 ADUFAL Universidade Federal de Alagoas 

14 ADUFS Universidade Federal de Sergipe 

15 ADUFPB Universidade Federal da Paraíba 

16 SINDUNIVASF 
Universidade do Vale do São Francis-
co 

17 APUB Universidade Federal da Bahia 

18 APUR Universidade do Recôncavo da Bahia 

19 ADUFOB 
Universidade Federal do Oeste da 
Bahia 

20 APRUMA Universidade Federal do Maranhão 

21 ADUFCG 
Universidade Federal de Campina 
Grande 

22 ADUFCG-PATOS 
Universidade Federal de Campina 
Grande – Patos 

23 ADUC 
Universidade Federal de Campina 
Grande – Cajazeiras 



24 ADUFMAT Universidade Federal do Mato Grosso 

25 
ADUFMAT- RONDO-
NÓPOLIS 

Universidade Federal do Mato Grosso 
– Rondonópolis 

26 CAMPUS GOIÁS Universidade Federal de Goiás 

27 ADCAJ Universidade Federal de Goiás – Jataí 

28 ADCAC 
Universidade Federal de Goiás – Ca-
talão 

29 ADUFDOURADOS 
Universidade Federal da Grande Dou-
rados 

30 ADUFMS 
Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul 

31 ADLESTE 
Universidade Federal do Mato Grosso 
do Sul – Três Lagoas 

32 ADUFF Universidade Federal Fluminense 

33 ADUFRJ 
Universidade Federal do Rio de Janei-
ro 

34 ADUNIFESP 
Universidade Federal de São Paulo –
 Campus São José dos Campos 

35 ADOM 
Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri – Campus de 
Mucuri 

36 ADUFLA Universidade Federal de Lavras 

37 
SINDFAFEID 

 ADUFVJM 

Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri – Diamantina 

38 CLG – UFSC 
Universidade Federal de Santa Cata-
rina 

39 
SEÇÃO SINDICAL DO 
ANDES-SN na UFRGS 

 Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul 

40 CLG – UNILAB Universidade da Integração Interna-



cional da Lusofonia Afro-Brasileira 

41 ADUFOP  Universidade Federal de Ouro Preto 

 

 

 
 


