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 Depois de recuar na proposta de 
condicionar o avanço das negociações a 
uma trégua do movimento grevista, repre-
sentantes do governo, em reunião reali-
zada nesta terça-feira (12) com as enti-
dades do setor de educação, mudaram de 
posição e passaram a aceitar a antecipação 
do prazo para o fechamento de uma pro-
posta. Em uma reunião que durou mais de 
três horas, o secretário de Relações do 
Trabalho do Ministério do Planejamento 
(SRT/MP), Sérgio Mendonça, acordou com o ANDES-SN e com as demais entidades, 
que na próxima terça-feira (19) haverá nova reunião na qual o governo vai apresentar 

um esboço de um novo plano de carreira. Até lá, a greve dos docentes continua. 
 “Hoje foi um dia vitorioso para o nosso movimento. Não só porque reali-
zamos belíssimas manifestações em todo o país, como fizemos o governo mudar a 
posição de que não receberia categorias em greve. Também conseguimos que, pela 
primeira vez, ele aceitasse antecipar o prazo para finalizar as negociações. Se antes o 
limite era 31 de agosto, agora, há uma sinalização de que o processo esteja concluído 
no começo de julho”, avaliou a presidente do ANDES-SN, Marina Barbosa. Durante 
as mais de três horas de reunião, um grupo de professores da Universidade de 
Brasília (UnB) e do Comando Nacional de Greve (CNG) ficou em frente ao MPOG, 

como forma de mostrar que a categoria está mobilizada.  
 A reunião começou com o secretário Mendonça afirmando que o governo se 
dispunha a apresentar uma proposta de re-estruturação da carreira docente num 
prazo de 20 dias, desde que a categoria desse uma trégua e saísse da greve. Também 
defenderam o encaminhamento o Secretário de Educação Superior do Ministério da 
Educação (Sesu/MEC), Amaro Lins, e o diretor de Desenvolvimento da Rede Federal 
de Educação Profissional e Tecnológica do MEC (Setec/MEC), Aléssio Barros. Argu-
mentaram que era preciso estabelecer uma relação de confiança entre o governo e as 

entidades. 
 A proposta foi veemente rechaçada pelas entidades presentes. “Eu custo a 
acreditar no que ouvi. Ontem, na reunião do CNG, foi levantada essa possibilidade, 
mas eu não achei que seria possível. Vim hoje para essa reunião esperando que fosse 
apresentada uma proposta e que sairíamos daqui para virar a noite estudando o que 

fosse apresentado ”, afirmou a presidente do ANDES-SN, Marina Barbosa. 
 Ela lembrou que o governo foi avisado inúmeras vezes de que a categoria es-
tava insatisfeita. “Agora, não há como negar. Estamos em uma das maiores greve já 
realizadas no setor, com 55 instituições paradas, sendo 50 universidades”, afirmou. O 
1º vice-presidente do ANDES-SN, Luiz Henrique Schuch, afirmou que a greve é fruto 
da compreensão da categoria de que há uma desvalorização do magistério. “Hoje te-

mos uma carreira totalmente desestruturada”, afirmou.  
Para o ANDES-SN, a reunião desta terça-feira marcou o início efetivo das negocia-
ções. “Entendemos que concluímos as discussões do GT. Podemos não ter chegado a 
um denominador comum, mas agora todas as nossas divergências e pontos conver-
gentes ficaram claros. Vamos, então, partir para outro patamar de discussão, no qual 
o governo precisa objetivar suas propostas, que serão analisadas pelo movimento”, 

afirmou Marina Barbosa. (Fonte: ANDES-SN , 13/06/2012) 

 Próxima terça, 19/6:  Ato em frente ao MPOG 

Boletim da greve da 
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18/06, às 9h: 

Carreira docente e 

o impacto financei-

ro na Casa do Pro-

fessor (Sede da A-

DUnB). 

 

19/06, às 10h: 

Ato em frente ao 

MPOG. Concen-

tração na Sede da 

ADUnB e saída às 

9h30. Haverá ôni-

bus em todos os 

campi. 

 

21/06: Assembléia 

Geral no (a definir)  

 

Comando Local de 

Greve: reuniões ordi-

nárias às segundas, 

quartas e sextas das 9h 

às 11h30, na Sala de 

Reuniões da  

ADUnB. 
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 Comunicação 

 Ética 

 Mobilização. 

 Pauta Local 
Visite o blog da Greve: unbemgreve.wordpress.com   

e acesse o sítio da ADUnB: www.adunb.org 



Pauta Local: 
  
O Comando Local de 
Greve realizará  nos 4 
campi debates sobre os 
seguintes temas: 
 
26/6: Reuni 
 
28/6: UAB 
 
03/07: Moradia  
 
05/07: Carreira, Dedica-
ção exclusiva e produtivis-
mo. 
 
10/07: Desafios do sindi-
calismo docente.  
 
Leia mais na próxima edi-
ção do Boletim da Greve. 
 
A greve é forte. A 

luta é agora!  

 

Nosso desafio:  
 

0 desafio nesse momento é 

ampliar a luta e manter o 

foco do movimento, cen-

trado na nossa pauta de 

reivindicações, em suas im-

plicações quanto à natureza 

da atividade acadêmica, 

defesa da autonomia univer-

sitária e do padrão unitário 

de qualidade, bem como, da 

estabilidade jurídica dos con-

ceitos e estrutura salarial da 

carreira docente. Isto im-

plica prevenir-se de armadil-

has como as que foram utili-

zadas em outros momentos 

de afunilamento das negocia-

ções e que podem ser reedi-

tadas.  

Jogo de números, valores e 

tabelas, ou comparações 

genéricas e sem compro-

misso, por exemplo com a 

carreira de C&T, podem ser 

apenas tema para a retórica 

desmobilizadora protagoni-

zada por membros do gov-

erno e alguns de seus aliados 

do meio acadêmico e sindi-

cal. Só poderemos avaliar, 

quando a proposta estiver 

efetivamente na mesa. 

(Fonte: CNG/ANDES 14/06/12) 

 

 

 O governo federal desconsidera os preceitos constitucionais do padrão de 

qualidade na educação e também da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e ex-

tensão, ao insistir na intenção política de diferenciar as carreiras do Magistério Supe-

rior (MS) e do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (Ebtt), e ainda fragmentá-las 

internamente.  Além disso, desrespeita natureza própria da atividade acadêmica e a 

autonomia universitária, ao incentivar o caráter produtivista predatório às insti-

tuições. A lógica do governo opera a partir da visão geral de que o desenvolvimento 

na carreira e a remuneração estão atrelados ao que considera ser desempenho mais 

produtivo, num sistema de pontuação em ciclos de curto prazo.  

 

Veja os principais pontos conflitantes na proposta do governo:  

 

Nós propomos: UMA carreira e um cargo para todos os professores  

Eles insistem: DUAS carreiras (MS e Ebtt) e quatro cargos;  

Risco: Aprofundar dificuldades acadêmicas e estimular a discriminação entre ativi-

dades da mesma natureza e dignidade.  

 

Nós propomos: Estrutura da carreira hierarquizada somente em níveis.  

Eles insistem: Estrutura alongada hierarquizada em classes e níveis, criando um 

fosso remuneratório, maior até do que seria a criação de nova classe acima de pro-

fessor adjunto;  

Risco: Sob o fetiche de que alongar a carreira e criar gratificações proporciona mel-

hor salário, empurra o piso para baixo e cria obstáculos permanentes para inte-

gralizar a remuneração e rebaixa as aposentadorias.  

 

Nós propomos: Desenvolvimento na carreira com base na incidência equilibrada 

da experiência acadêmica, da formação continuada e a avaliação do trabalho docente 

no contexto da avaliação institucional; 

Eles insistem: Desenvolvimento diferenciado em progressão e promoção, sempre 

condicionando a avaliação por critérios de produtividade instrumental medidos em 

ciclos curtos, seguindo as “normas regulamentares existentes” e a regulamentação 

que será baixada posteriormente pelo governo; 

Risco: Implanta, na realidade, o paradigma da vinculação remuneratória à lógica de 

um sistema de avaliação pelo atendimento de metas e competição entre os pares. A 

aparente possibilidade de progressão em interstício mais curto é na realidade a 

exigência de comprovar “que bateu a meta” a cada 18 ou 12 meses. 

 

Nós propomos: Definição na Lei, dando caráter duradouro, aos conceitos que 

estruturam a composição remuneratória em uma linha só no contracheque; 

Eles insistem: fixar na Lei apenas a divisão da remuneração, de forma a que os 

valores correspondentes a titulação sejam tratados como gratificação, e os demais 

parâmetros (piso, steps, diferenciais por regime de trabalho, diferenciais por titula-

ção) somente se expressem por interpretação das “tabelas anexas”; 

Riscos: Desconexão com os direitos anteriores ao transferir a remuneração para 

um novo regime impreciso, subordinado a interpretações/negociações futuras.  

 

Nós propomos: Reenquadramento de ativos e aposentados na posição relativa ao 

teto e respeitando os direitos anteriores; 

Eles insistem: transposição pela nomenclatura (por baixo) desconectando dos di-

reitos anteriores; 

Risco: Rebaixa a posição dos atuais professores na carreira e efetiva mini-reforma 

previdenciária, voltada a “economizar” com a folha das aposentadorias dos docentes 

das Ifes. (Fonte: CNG/ANDES 14/06/12) 

Governo desrespeita natureza da atividade acadêmica  

e ignora autonomia universitária  


