
Comando Local de Greve da ADUnB-Seção Sindical do Andes-SN 

Texto 1
[Este é o primeiro de uma série de textos temáticos sobre a greve para subsidiar a discussão da categoria]

A proposta de carreira do Andes-SN: o que está em jogo no movimento grevista? 

 

Esta é a 18a greve nacional dos docentes federais desde 1980. Por que a carreira ocupa o centro da 
pauta  nesta  greve?  Por  que  lutar  pela  estrutura  da  carreira  faz  diferença  no  cotidiano  das 
universidades públicas federais?

O histórico das greves nacionais nas Instituições Federais de Ensino (IFE) mostra que as conquistas 
para a categoria sempre foram obtidas por meio de lutas.  No entanto,  muitas vezes,  os ganhos 
remuneratórios trouxeram distorções na estrutura da carreira, seja pela introdução de valores apenas 
como gratificações, seja pela introdução de concepções produtivistas às quais terminamos por nos 
submeter para fazer jus a esses valores na  remuneração.

A exemplo disso, com a introdução da GED a partir de 1998 passamos a viver nas IFE um furor 
contabilista por carga horária docente, quantidade de orientandos e número de publicações. Essa 
gratificação revelou-se cruel também para os aposentados que recebiam a GED parcialmente, pelo 
simples fato de estarem aposentados.

Foi somente na greve de 2005 que conseguimos incorporar a GED pelo seu valor mais alto no 
vencimento  básico,  retirando  o  caráter  produtivista  da  composição  da  remuneração.  Essa 
experiência mostrou o quanto um elemento na estrutura da carreira (no caso, a gratificação com viés 
produtivista) interfere no cotidiano do trabalho docente. Ainda assim, mesmo retirado o componente 
produtivista,  restou  o  conceito  de  que  parte  da  remuneração  poderia  ser  pago  na  forma  de 
gratificação. Apenas recentemente,  com a MP 568/2012, conseguimos incorporar a  GEMAS ao 
vencimento básico, embora a RT permaneça como gratificação. 

A criação da classe de professor associado em 2006 para, alegadamente, viabilizar a progressão aos 
docentes  estacionados  na  classe  de  professor  adjunto  nível  04,  criou  automaticamente  uma 
discriminação em relação aos professores aposentados na classe de professor adjunto. A classe de 
professor  associado  evidenciou  uma estrutura  de  carreira  em que  muito  cedo  um conjunto  de 
professores estacionava no topo. Mais do que isso, as exigências produtivistas  para progressão à 
classe de professor associado configuraram uma situação, que talvez possamos chamar de auto-
exclusão, em que muitos docentes não se sentiram em condições de sequer solicitar a  progressão 
pelo temor de ver seu pedido negado. 

Além dessas barreiras, pode-se hoje apontar uma outra que diz respeito à existência de dois cargos 
na  atual  carreira  de  magistério  superior:  cargo  de  professor  titular  (classe  única)  e  cargo  de 
professor de nível superior (que vai da classe auxiliar  à classe de associado). A existência do cargo 
de professor titular, em separado, representa uma barreira à progressão do professor que se encontra 
na classe de associado nível 04. Isso porque, primeiramente, existe um número limitado de vagas 
para este cargo. Em segundo lugar porque, após a aprovação do fim da aposentadoria integral para 
servidores  públicos  em 2012,  o  ingresso  na  classe  de  professor  titular  exige   “sair  do  serviço 
público” e ali “ingressar novamente”, o que implica  em risco de perder a forma de aposentadoria 
no  sistema  vigente  a  que  tiver  direito.  Ainda  que  se  busque  encontrar  brechas  na  legislação, 
atualmente  ninguém  quer  se  arriscar  numa  progressão  de  carreira  em  que  o  topo  se  torna 
inalcançável e representa perdas à remuneração na aposentadoria.

É importante lembrar que o atual ingresso em larga quantidade de novos docentes nas IFE revela a 
contradição  que  as  universidades  enfrentam internamente,  no  que  tange  à  pós-graduação.  Para 
alcançar  melhores  resultados  na  avaliação  pela  CAPES,  os  programas  de  pós-graduação  tem 



implementado  diversos  ajustes  internos:  cobram  dos  professores  credenciados  aumento  de 
publicações e descredenciam aqueles que não atendem ao perfil esperado. Em suma, sabemos que 
não há programas de pós-graduação suficientes para acomodar todos os docentes da própria IFE, e 
se a vinculação como membros permanentes de programas de pós-graduação se tornar o critério 
determinante  para  progressão  funcional,  institucionaliza-se  uma  barreira  à  progressão  e  uma 
hierarquia entre os docentes.

O movimento docente reivindica uma carreira que permita a progressão por mérito em virtude do 
compromisso docente com o  ensino, a pesquisa e a extensão. A proposta de carreira do Andes-SN 
leva em conta que o plano de trabalho do docente seja aprovado na sua unidade de lotação e se 
avalie  o  seu  cumprimento  (artigo  14  parágrafo  2),  propiciando  igualdade  de  oportunidade  de 
progressão  na  carreira,  diferentemente  da  vinculação  a  critérios  produtivistas  definidos 
externamente. Defende, também, que o professor tempo parcial deve ter direito de progredir na 
carreira. 

É nesse contexto que o movimento sindical docente exprime com clareza a centralidade da luta por 
uma carreira digna, compreendendo que ela  precisa ser pautada por princípios claros. Dentre estes 
princípios, podemos listar:

- Que todos que ingressam na carreira possam alcançar o teto, progredindo em intervalos regulares 
(02 anos de interstício) e condicionado à aprovação de seu plano de trabalho;

- Que não haja barreiras à progressão na carreira;

-  Que haja  uma única linha no contracheque correspondendo à remuneração total  por  todas  as 
atividades docentes, sem gratificações que possam vir a se constituir em fator de desigualdade entre 
ativos e aposentados;

- Que a carreira seja estruturada de forma simples e clara em percentuais de progressão regulares;

- Que o vencimento seja livre de variações atreladas à produtividade (individual e institucional).

Postas estas questões, devemos aprofundar a presente reflexão abordando algumas dúvidas que têm 
sido observadas entre os docentes da nossa universidade:

1) A proposta de carreira do Andes-SN é uma forma de conquistar aumento salarial porque 
chegaremos a um teto de mais de R$ 20 mil? Não, a proposta de carreira do Andes-SN é 
mais  do  que  a  elevação  dos  vencimentos.   Ela  traz  um conjunto  de  princípios  e  uma 
estrutura com incrementos percentuais regulares em função de titulação, regime de trabalho 
e progressão entre níveis. Não podemos escamotear o debate em função de números. A 
diferença reside na concepção da carreira. Como se chegou a esse valor? Chegou-se ao valor 
anunciado de mais de 20 mil reais porque a proposta de carreira do Andes-SN parte do piso 
nacional do DIEESE (R$ 2.329,35 em abril de 2012), que toma como referência o disposto 
na Constituição Federal de que o salário-mínimo deve suprir as despesas de um trabalhador 
e sua família  com alimentação,  saúde,  moradia,  educação, vestuário,  higiene,  transporte, 
lazer e previdência. 

2) A proposta  de  carreira  do  Andes-SN defende  a  progressão  automática?  Não,  a  carreira 
proposta  pelo   Andes-SN  não  defende  a  progressão  automática,  mas  condicionada   à 
aprovação, por mérito, do plano de trabalho docente pela sua unidade acadêmica de lotação. 
As IFE “estabelecerão em regulamento próprio, aprovado pelo órgão colegiado superior, os 
procedimentos  para  elaboração  dos  planos  de  trabalho  dos  docentes,  para  avaliação 
institucional e para o reconhecimento dos títulos da formação continuada” (ANDES-SN, 



Campanha 2011, p.16). Assim, a unidade acadêmica pode levar em consideração as suas 
peculiaridades evitando que critérios externos impeçam a progressão funcional. O mérito 
deve  ser  referendado  pelo  zelo  e  compromisso  profissional,  sem  que  se  torne  uma 
ferramenta de competição entre os pares e seja motivo de stress e discriminação.

3) Por que a proposta do Andes-SN é melhor que a acenada pelo governo que toma a carreira 
de Ciência e Tecnologia (C&T) como referência remuneratória?  Primeiramente, deve-se 
alertar para as armadilhas que possam vir embutidas na adoção da carreira de Ciência e 
Tecnologia  como  referência:  eles  não  têm  regime  de  Dedicação  Exclusiva  e  possuem 
gratificação variável em função de produtividade. Não queremos um regime produtivista no 
cálculo da remuneração como vivemos no passado com a GED, nem aceitaremos que esse 
regime,  de  caráter  individualista,  seja  transferido  para  a  lógica  interna  das  instituições. 
Rejeitamos  que  se  vincule  a  remuneração  dos  docentes  a  um  sistema  de  ranking das 
instituições,  revivendo  conceitos  já  surgidos  no  passado  como  “centros  de  excelência”, 
“contratos de gestão” e “avaliação institucional externa” que foram e ainda são utilizados 
para introduzir componente variável na remuneração docente. 

Nesse  sentido,  o  governo  e  seus  aliados  devem explicar:  Por  que  defendem a  titulação  como 
gratificação separada do vencimento básico? Por que insistem na divisão de cargos e na existência 
de barreiras à progressão? Por que propõem percentuais variáveis e sem lógica entre níveis, classes 
e titulação? Será porque as barreiras fazem com que os docentes jamais atinjam os níveis superiores 
da carreira, permitindo ao governo economia de recursos? E, ainda, será porque as barreiras, não 
ficando claras, promovem uma competição entre pares?

É por isso que o Comunicado Especial do Comando Nacional de Greve, de 18/06/2012 alerta: “Ao 
comentar de forma difusa que sua proposta  tomará como referência salarial  a  carreira de C&T 
(cujos fundamentos não agradam nem aos servidores do setor e estão distantes da nossa concepção), 
o governo sinaliza sua intenção de confundir as bases em greve com o debate sobre valores de 
salários, escamoteando o projeto de universidade e trabalho docente que a esses valores pode estar 
acoplado (com avaliações para progressão e gratificações variáveis de cunho produtivista; falta de 
paridade para os aposentados; desvalorização da DE; dissociação entre ensino, pesquisa e extensão, 
etc.).  Antes  de correr  atrás  de desastradas comparações  com outras  categorias  ou em busca de 
cálculos  sobre  impactos  orçamentários,  devemos  estar  concentrados  no  que  estrutura  de  forma 
duradoura o trabalho docente, garantindo os direitos através de uma carreira coerente” (p.3).

Assim, é importante conhecer a proposta de carreira do Andes-SN sem os valores nominais de 
remuneração, de forma a compreender seus princípios: Diferença entre níveis de 5%, regime de 40 
horas acrescido de 100% em relação aos valores de 20 horas,  regime de 40 horas e dedicação 
exclusiva  acrescido  de  210%  em relação  aos  valores  de  20  horas,  e  em  termos  de  titulação, 
aperfeiçoamento  com mais  7,5%,  especialização  com mais  18%,  mestrado  com mais  37,5% e 
doutorado com mais 75%. 

A Tabela abaixo, sem se referir a valores remuneratórios, mostra a estrutura da carreira proposta 
pelo Andes-SN, evidenciando os regimes de trabalho, a titulação, e a evolução entre os níveis na 
estrutura sugerida. 



Tabela 1. Estrutura de carreira do Andes-SN, com incrementos a partir de um piso de referência de 
valor 1.

Pelo dito, encerramos essa reflexão reforçando as  bandeiras de luta que estão em jogo no nosso 
movimento de greve:

− Trabalho  docente  pautado  pelos  princípios  de  uma  universidade  pública,  gratuita,  de 
qualidade e socialmente referenciada, em todas as regiões do país;

− Efetivação da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;
− Reestruturação da carreira preservando todos os direitos constitucionais adquiridos;
− Carreira única entre professores de ensino superior e de ensino básico técnico e tecnológico 

(EBTT);

Regime nível graduação aperfeiçoam especializ mestrado doutorado
40 horas DE 13 5,57 5,98 6,57 7,65 9,74

12 5,30 5,70 6,26 7,29 9,28
11 5,05 5,43 5,96 6,94 8,84
10 4,81 5,17 5,67 6,61 8,42
9 4,58 4,92 5,40 6,30 8,02
8 4,36 4,69 5,15 4,58 7,63
7 4,15 4,47 4,90 5,71 7,27
6 3,96 4,25 4,67 5,44 6,92
5 3,77 4,05 4,45 5,18 6,59
4 3,59 3,86 4,23 4,93 6,28
3 3,42 3,67 4,03 4,70 5,98
2 3,26 3,50 3,84 4,48 5,70
1 3,10 3,33 3,66 4,26 5,43

Regime nível graduação aperfeiçoam especializ mestrado doutorado
40 horas 13 3,59 3,86 4,24 4,94 6,29

12 3,42 3,68 4,04 4,70 5,99
11 3,26 3,50 3,84 4,48 5,70
10 3,10 3,34 3,66 4,27 5,43
9 2,95 3,18 3,49 4,06 5,17
8 2,81 3,03 3,32 3,87 4,92
7 2,68 2,88 3,16 3,69 4,69
6 2,55 2,74 3,01 3,51 4,47
5 2,43 2,61 2,87 3,34 4,25
4 2,32 2,49 2,73 3,18 4,05
3 2,21 2,37 2,60 3,03 3,86
2 2,10 2,26 2,48 2,89 3,68
1 2,00 2,15 2,36 2,75 3,50

Regime nível graduação aperfeiçoam especializ mestrado doutorado
20 horas 13 1,80 1,93 2,12 2,47 3,14

12 1,71 1,84 2,02 2,35 2,99
11 1,63 1,75 1,92 2,24 2,85
10 1,55 1,67 1,83 2,13 2,71
9 1,48 1,59 1,74 2,03 2,59
8 1,41 1,51 1,66 1,93 2,46
7 1,34 1,44 1,58 1,84 2,35
6 1,28 1,37 1,51 1,75 2,23
5 1,22 1,31 1,43 1,67 2,13
4 1,16 1,24 1,37 1,59 2,03
3 1,10 1,19 1,30 1,52 1,93
2 1,05 1,13 1,24 1,44 1,84
1 1,00 1,08 1,18 1,38 1,75



− Paridade remuneratória entre ativos e aposentados;
− Garantia de progressão até o topo a todos que ingressam na carreira;
− Valorização da Dedicação Exclusiva;
− Valorização do piso adotando a referência do salário-mínimo do Dieese;
− Estrutura regular de carreira simples e estável, em 13 níveis remuneratórios, com ingresso 

no primeiro nível;
− Remuneração desvinculada de critérios produtivistas e desenvolvimento na carreira através 

da valorização de critérios acadêmicos;
− Isonomia salarial e apenas uma linha no contracheque;
− Reenquadramento na nova carreira  fazendo a transposição pelo teto (professor  titular)  e 

preservando o equivalente à posição atual na carreira. 
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