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Forma e data da escolha das(os) delegadas(os)/ representantes: Assembleia Geral dos 

Docentes em 6 de agosto de 2014. 

Denominação do evento: 59º CONAD  

Tema do evento: Luta em Defesa da Educação: autonomia da universidade, 10% do PIB 

exclusivamente para a educação pública. 

Período de realização: 21 e 24 de agosto 

Localidade do evento: Aracaju-SE 

 

O tema III  foi composto por três Textos de Resolução (TR), todos apresentados pela 

Diretoria do ANDES-SN, que tratavam da avaliação e atualização do plano de lutas do 

setor das estaduais/municipais, setor das federais e setor das particulares. 

 

O TR 8 que tratava da Avaliação e atualização do plano de lutas do setor das IEES/IMES, 

aprovou a realização do XII Encontro Nacional das IEES/IMES, em Brasília-DF, nos dias 

26, 27 e 28 de setembro de 2014. Nesse evento as Seções Sindicais com menos de duzentos 

sindicalizados ou que se encontram em dificuldades financeiras justificadas serão custeadas 

pelo caixa nacional do ANDES-SN. 

  

O TR 9 tratava da Avaliação e atualização do plano de lutas do setor das IFES, aprovou: 

 

A - NO ÂMBITO DOS SPF 

 

1. Intensificar a ação na CNESF, para fortalecê-la como espaço organizativo de luta e 

empenho para ampliar a aglutinação de forças em torno do Fórum das Entidades 

Nacionais dos SPFs; 

2. Dar continuidade à Campanha unificada 2014 dos SPF, a partir de eixos e do 

calendário construídos e considerando o patamar de lutas alcançado no primeiro 

semestre de forma articulada com outras entidades dos servidores públicos federais 

que se dispõem a lutar integrando o Fórum das entidades de servidores públicos 

federais. 

3. Desencadear o debate e as articulações políticas durante o segundo semestre de 

2014, para preparar a Campanha conjunta dos SPF de 2015. 

4. Durante o segundo semestre de 2014, prosseguir e fortalecer as ações unitárias de 

servidores públicos com outras organizações, entidades e movimentos sociais do 

campo classista, ampliando a experiência e as ações da jornada de lutas e do Espaço 

de Unidade e Ação. 

 

 



B – QUANTO À PAUTA ESPECÍFICA E AGENDA DO SETOR 

 

1. Intensificar a luta em torno da pauta do setor – Campanha 2014, focando na 

reestruturação da carreira docente, valorização salarial dos ativos e aposentados, 

condições de trabalho e garantia de autonomia das IFE, de forma articulada entre a 

pauta nacional e as pautas locais. 

2. Intensificar a luta contra a EBSERH e o FUNPRESP, e pela anulação da reforma da 

previdência de 2003. 

 

AGENDA: 

 

a) Intensificar atividades em defesa dos direitos de aposentadoria, especialmente na 

luta pela aprovação da PEC 555/2006 (que prevê a extinção da contribuição 

previdenciária dos proventos de aposentados e pensionistas do setor público) e do 

PL 4.434/2008 (que prevê o reajuste dos benefícios mantidos pelo Regime Geral da 

Previdência Social e o índice de correção previdenciária); 

b) Participar dos atos e outras atividades relativas à pauta em defesa dos direitos de 

aposentadoria e estabelecer relações com outras entidades e setores para fortalecer 

essa luta; 

c) Enviar até dia 19 de setembro informações em relação à discussão dos critérios 

internos das IFE sobre os processos de promoção e progressão, inclusive para a 

Classe de Titular e critérios de concessão de Reconhecimento de Saberes e 

Competência (RSC), bem como, informar as ações que têm sido realizadas para 

mobilização da categoria; 

d) Dias 27 e 28 de setembro: reunião do setor das IFES em Brasília-DF. 

 

Mês de outubro: 

 

a) realizar debates e ações relacionadas ao desenvolvimento na carreia docente 

(promoção e progressão) nas IFE; 

b) participar dos atos estaduais em defesa da educação pública a serem realizados na 

segunda quinzena de outubro (conforme encaminhamentos do Encontro Nacional de 

Educação). 

c) até dia 24 de outubro: as seções sindicais deverão enviar informações à secretaria do 

ANDES-SN acerca dos processos estatuintes que estão acontecendo em suas 

respectivas IFE. 

d) Iniciar as mobilizações em torno da campanha salarial 2015, intensificando as 

diferentes estratégias de luta (essa proposta foi apresentada pela delegação da 

ADUFERPE-Seção Sindical). 

 

Mês de novembro/dezembro: 

Aprofundar os debates sobre Universidade brasileira (tendo por base o Caderno 2 do 

ANDES-SN), especialmente nas IFE que estejam realizando processos estatuintes, 

destacando os temas da democracia e autonomia universitária em contraposição à proposta 

de Lei Orgânica da ANDIFES. 

 



O TR 10 que tratava da Avaliação e atualização do plano de lutas do setor das IPES, 

aprovou: 

1. Realizar um Encontro Nacional do Setor das IPES em São Paulo, nos dias 18 e 19 de 

outubro, no sentido de aprofundar o conhecimento sobre a situação de funcionamento das 

IPES e condições de trabalho e de salários, assédio moral e perdas de direitos, autorizando 

a diretoria do ANDES-SN a promover ajustes na planilha proposta, na qual constam as 

entidades representativas de docentes do setor que serão custeadas pelo caixa nacional do 

ANDES-SN. 

2. Articular com os movimentos sociais e outras entidades da área educacional o 

enfrentamento das políticas adotadas pelas instituições particulares de ensino superior, 

cobrando do governo federal ações no sentido de que as IPES funcionem de acordo com os 

dispositivos constitucionais. 

 

Recife, 28.08.2014 

Levy Paes Barreto 

-Observador da ADUFERPE- 


