
 

 

 

RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO EM 

REUNIÃO DO SETOR DA IFES E REUNIÃO DA CNESF - Brasília 
 

Cícero Monteiro de Souza (UFRPE/Recife) 

 

Forma e data da escolha das(os) delegadas(os): Assembleia Geral do dia 21/05 

Delegados/representantes da ADUFERPE: Cícero Monteiro de Souza e José Nunes 

Denominação do evento: Reunião do Setor da IFES e Reunião da CNESF 

Organização do evento: ANDES-SN e outras entidades dos SPF 

Tema do evento: Pauta de Reivindicações dos SPF 

Período de realização: 24 a 26 de maio de 2013 

Localidade do evento: Brasília  

 

Conjuntura:  

 

A reunião teve início às 18 horas do dia 24 de maio de 2013, com a presença de 25 

seções sindicais e com a seguinte pauta aprovada: 1 - Informes nacionais; 2 - Informes das 

seções sindicais; 3 – Balanço das atividades definidas na reunião anterior, especialmente a 

marcha do dia 24 de abril e a Jornada de Lutas entre 20 e 24 de maio; 4- Desafios, tarefas e 

propostas de ação para o próximo período; 5 - Outros assuntos; 6 – Encaminhamentos.  

A diretoria do ANDES prestou informes sobre o PL 92/07; o Espaço de Unidade de 

Ação; a MP 614/13; a reunião da diretoria do ANDES-SN com o secretário da SESU/MEC e a 

Plenária dos SPF. 

Nos informes das seções sindicais foi solicitado pela mesa que os mesmos se 

reportassem a fazer um balanço da participação da AD na Marcha de 24 de abril e de como se 

deu a Jornada de Lutas do período de 20 a 24 de maio, das AG realizadas e de como andavam as 

mobilizações locais. 

Após o cumprimento da pauta e as longas discussões foram aprovados os seguintes 

encaminhamentos: 

Foi sugerido para a diretoria que a sala de reuniões do ANDES-SN passe a ter o nome 

do companheiro Edmundo Fernandes Dias; 

 

Indicações par o GTPFS: 

- Intensificar ações de formação política da categoria; 



 

- Repensar a metodologia dos cursos e seus instrumentos. Sugestões: produzir materiais com a 

história do sindicato; pautar a elaboração de propostas para aprimorar o projeto de formação; 

cursos que não sejam baseados em muitas horas de palestras; avaliar alterações na formatação 

temática, considerando questões como a análise teórico-política dos determinantes das políticas 

governamentais e ataques aos direitos, utilizando recursos e metodologias como palestras, 

seminários, além da definição periodicidade, alternância e descentralização por regiões 

(lembrança do nome de José Paulo Netto como convidado para integrar a equipe dos cursos); 

Indicar para a Comissão Editorial da revista Universidade e Sociedade a inclusão de 

seção temática que trate de: teorias revolucionárias e transformação da sociedade e também de 

debate sobre formação sindical; 

 

 Levar à Plenária da CNESF as seguintes propostas: 

- Reavivar a CNESF como espaço de articulação estratégica dos SPF, apoiando as iniciativas 

aprovadas na última reunião da Coordenação; b) Dar sequencia as ações conjuntas no âmbito do 

Fórum de Entidades; 

- Esforço prioritário de todas as entidades no próximo período para realizar Atos no dia 12 de 

junho: nos Estados, reunindo as entidades de base dos SPF e demais categorias do Espaço de 

Unidade de Ação, e em Brasília quando as direções das Entidades entregarão o resultado da 

coleta de assinaturas pela anulação da reforma da previdência; 

- Envidar todos os esforços na coleta de assinaturas pela anulação da reforma da previdência, no 

prazo que resta, além dos pontos da pauta da Campanha 2013 dos SPF, destacar: anulação da 

reforma da previdência; contra o PLP 92/07; contra a reversão do direito ao tempo de 

insalubridade/periculosidade na aposentadoria especial; defesa do direito de negociação coletiva 

no serviço público a luz da Convenção 151 da OIT; e) propor à CNESF, na linha da defesa da 

qualidade no serviço público, a produção por todas e cada uma das entidades de “Dossiê sobre 

precarização/repressão no serviço público”, com vistas à produção de materiais de denúncia e 

divulgação; 

- propor à CNESF que organize, no próximo período, atividades de “formação política” na 

esteira da grande retomada das lutas com a greve do ano passado, no sentido de reforçar o 

processo de formação política dos militantes das Entidades que compõe a Coordenação; g) 

retomada das iniciativas políticas com vistas a organização dos Fóruns Estaduais de Entidades 

dos SPF; g) propor as entidades a elaboração de materiais conjuntos para enfrentamento do 

FUNPRESP; 

Encaminhamentos em relação Luta específica do Setor: 

Em relação às condições de trabalho, atualizar as pautas locais com definições de prioridade nos 

seguintes eixos: 

- Cargos/vagas: conhecimento e luta pela ampliação do quadro efetivo em número 

correspondente as necessidades para manter o padrão unitário de qualidade. Cobrar 

transparência e divulgação dos dados, inclusive do “banco de professor equivalente”, número de 

docentes efetivos e substitutos, política de utilização das vagas abertas e critérios de alocação; 



 

- Infraestrutura: cobrar demonstrativo contendo o quadro atual das obras, identificação 

por um lado das insuficiências e por outro das impropriedades tais como falta de acessibilidade, 

inadequação para a função, falta de qualidade na obra e discrepância dos custos e prazos. Cobrar 

das reitorias informações sobre os novos acordos com o governo a respeito das obras; 

- Democracia: enfrentar o estrangulamento da autonomia das instituições e arbitrariedades 

praticadas pelos dirigentes, inversão do sentido das decisões institucionais por submissão aos 

critérios de editais externos, adesão compulsória aos projetos e prioridades emanadas do MEC e 

a criminalização/punição do direito de divergir; 

- Destaque a outras situações que sofrem ataques específicos: aposentadoria; adoecimento; 

novos campi descentralizados; CEFET; CAP, demais Escolas vinculadas e Hospitais 

Universitários; 

- A atualização das pautas locais servirá para dar sequencia ao trabalho político para dentro e 

para fora das instituições e deve ser organizada em material a ser repassado à secretaria do 

ANDES-SN em forma de dossiês contendo, além da pauta definida, fotos, vídeos, documentos e 

outros materiais comprobatórios, notícias publicadas na imprensa local e regional sobre os 

temas. Estas pautas/dossiê devem ser entregues até a data do CONAD e este material servirá 

para dar visibilidade nacional aos principais elementos identificados nos dossiês locais. 

Eixos de Luta sobre a Carreira docente: 

-Ter como eixo atual desnudar as posições e iniciativas do governo/instituição oficial e suas 

consequências para os direitos dos docentes e o futuro das instituições. Trabalhar no espaço que 

se abre com a MP 614/13 que abre novo cenário para debate, nas instituições, com a sociedade, 

com o Congresso Nacional e também para pressionar o governo a abrir negociações; 

- Produzir documentos que explicitem a repercussão geral para cada segmento que compõe a 

categoria a fim de gerar maior identidade e pertencimento à resistência cotidiana e fomento da 

luta geral, além de documento que atualize a realidade da situação salarial, em termos de valor 

real, após a Lei e a MP; 

 Encaminhamentos gerais: 

- Nota de esclarecimento e denúncia sobre a ação do governo no SIAPE, que tenta induzir o 

docente que busca consultar a prévia do contracheque, encaminhando para o site do 

FUNPRESP. Solicitar ao jurídico (AJN) análise da atitude do governo e estudo sobre a 

possibilidade de ação frente a isso. 

- Dar sequência ao conjunto de iniciativas de resistência em curso à EBSERH, elencados nas 

deliberações do 32º Congresso e no relatório da última reunião do Setor; 

- Dar sequência a luta contra o FUNPRESP e imprimir impulso à coleta de assinaturas pela 

anulação da reforma da previdência, no prazo que resta; 

Agenda definida pelo Setor das Ifes, para as AD 

- Até 8/6 prosseguir na coleta de assinaturas pela Anulação da Reforma da Previdência e enviar 

imediatamente para o ANDES-SN; 



 

- Dia 12/6 participar da entrega dos abaixo assinados pela Anulação da Reforma da Previdência 

com ato em Brasília que contará com representação das entidades nacionais; 

- Dia 12/6 Dia de Luta nos Estados em conjunto com as demais entidades e movimentos sociais;  

- A partir 16/6 rodada de Assembleias Gerais preparatórias ao 58º Conad, que acontece de 18 a 

21 de julho, em Santa Maria (RS). 

  

REUNIÃO DA CNESF 

A reunião plenária da Coordenação Nacional das Entidades dos Servidores Federais 

(CNESF) foi realizada no dia 26 de maio, após a reunião do setor das IFES. Representantes das 

AD que estavam na reunião do setor participaram.  

Inicialmente, da uma das entidades prestaram seus informes e em seguida, como 

segundo ponto de pauta, um balanço das atividades desenvolvidas e os planos de lutas e 

organização de sua respectiva categoria. O representante da CSP – Colutas, informou a 

realização de um seminário promovido pela Centra a ser realizado nos dias 09 e 10 de junho, 

sobre “práticas anti sindicais” onde se farão presentes a OIT, MTE e MP. Nesse seminário serão 

feitas várias denúncias de atentados aos direitos sindicais.  

A plenária contou com apenas 9 entidades nacionais: ANDES, FENAJUF, ASSIMBGE, 

FENASP, SINASEFE e CSP – Conlutas. Nesta plenária ficaram definidas, entre outras ações, 

enveredar esforços na coleta de assinaturas pela anulação da reforma da previdência, no prazo 

que resta; a produção por todas as entidades de “Dossiê sobre precarização/repressão no serviço 

público”, com vistas à produção de materiais de denúncia e divulgação; organizar atividades de 

“formação política” na esteira da grande retomada das lutas com a greve do ano passado; 

retomada das iniciativas políticas com vistas à organização dos Fóruns Estaduais de Entidades 

dos SPF e a elaboração de materiais conjuntos para enfrentamento do Funpresp. 

  

Recife, 01 de junho de 2013. 

Cícero Monteiro de Souza 


