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Relatório da Reunião Conjunta do Setor das IFES, IEES e IMES 

Relatora: Erika Suruagy – Representante da Aduferpe na reunião. 

 

Dia 03/05 

Informes da diretoria e das Seções Sindicais 

Realização do III ENE – Relatório sendo construído, cerca de mil participantes, maioria 

estudantes, moções aprovadas na página do Andes, custou 226 mil, o Andes entrou com 71 

mil, Fasubra não pagou os 30 mil iniciais para cada entidade. 

Seminário Internacional – encaminhou a realização de um Encontro Latino-Americano em 

2020 para discutir a Educação Superior, deve ser realizado no sul do Brasil. Identificou-se que 

menos de 16% tem dedicação exclusiva na América Latina. Também se encaminhou a criação 

de uma revista sobre educação superior com vários países.  

Relato da reunião da CSP-Conlutas. Pauta central para próximo período: Reforma da 

Previdência, Greve Geral e Congresso da CSP em Agosto. Estão promovendo a “Anistia” para as 

seções sindicais em dívida. 

“Fórum Sindical, Popular, da Juventude, por direitos...”  - 15 de Maio Greve Nacional da 

Educação e Greve Geral. Já existe ou está em construção RJ, SP, MT, PI, RS, CE e AM. 

Fonasefe – foco na MP 873, orientação do ANDES-SN é buscar outras alternativas de 

arrecadação. ANDES-SN entrou com a  

Entidades da Educação farão convocação conjunta do 15 de Maio e artes unificadas. 

Frente Escola Sem Mordaça – confecção de selo que deve ser utilizado nas artes da seções 

sindicais.  

Contratação de assessoria parlamentar 

Encontro do Coletivo Jurídico Nacional com os advogados das seções sindicais – dias 07 e 08 de 

Junho, importante a participação dos dirigentes das seções. 

Greve nas Estaduais Baianas e Campanha Salarial nas Estaduais do Paraná. 

Ações junto aos Parlamentares nos Estados é fundamental para pressionar contra a Reforma 

da Previdência. 

Consignas que balizarão a luta no próximo período: 

http://www.aduferpe.org.br/
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 Contra a Reforma da Previdência 

 Contra os cortes na educação, ciência e tecnologia 

 Pela liberdade de ensinar e aprender 

 Construindo a Greve Geral 

 

 

Dia 04/05 

Análise de conjuntura: situação da Venezuela, reafirmar Moção de Solidariedade ao Povo 

Venezuelano do 38º Congresso do ANDES-SN, luta contra o fim da previdência com ampla 

mobilização, participação na Greve Nacional da Educação (15/05) e Greve Geral (14/06) e Luta 

contra os cortes na educação ciência e tecnologia. 

Encaminhamentos para as lutas nos próximos períodos que sairão na circular. 

Próxima reunião do setor dias 08 e 09 de junho em Brasília. 
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