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Comando Local de Greve/ADUnB-SSind do Andes – SN 

Greve em momento decisivo: fortalecer a luta, reabrir negociações 

A reunião do dia 01 de agosto no MPOG revelou tanto a farsa encenada pelo governo, desde 13 de 
julho, como o seu autoritarismo ao decretar encerradas as “negociações”. A greve entra em novo patamar 
e o movimento docente reafirma sua disposição de lutar. Novas assembleias confirmam a continuidade e 
intensificação da greve, muitas por unanimidade. O CLG/ADUnB-SSind reafirma: 

1) A Greve não é apenas por reajuste salarial; reivindica qualidade e plano de carreira 
reestruturado 
Lutamos pela reestruturação do plano de carreira e por melhores condições de trabalho, que visem à 

garantia do ensino público superior de qualidade. O governo tenta impor apenas uma proposta de reajuste 
salarial, insuficiente diante das demandas da categoria ao, por exemplo, manter a retribuição por titulação 
em valores nominais e não incorporada ao vencimento. 

2) Defendemos a centralidade da Educação no projeto de desenvolvimento do País 
Temos consciência que para o Brasil desenvolver-se e enfrentar crises é preciso investir em Educação. 

Desenvolvimento não é apenas crescimento econômico. Não adianta sermos a 6ª maior economia mundial 
se nada fazemos para sair da 88ª posição no ranking mundial de Educação. Por isso, defendemos 10% do 
PIB para este setor. 

Nossa responsabilidade é exigir do governo que o seu projeto não seja apenas de crescimento 
econômico, induzido pelo financiamento ao consumo, mas que se oriente por modelo de desenvolvimento 
com foco em problemas estruturais do País, colocando-o no rumo da construção de um projeto de nação, 
o que depende da melhoria da Educação em todos os níveis. 

3)  Somos uma seção sindical do Andes-SN! 
Somos contra toda ordem de manobras antidemocráticas utilizadas para romper o diálogo com o 

movimento grevista. O Proifes não representa o segmento docente. A consulta eletrônica que essa 
federação procedeu não tem legitimidade: a categoria é formada por 164.650 docentes (conforme dados 
do MPOG) e apenas 5.222 participaram da enquete eletrônica. 

Na verdade, essa federação sequer representa os docentes de várias das poucas AD a ela filiadas e que, 
reunidos em assembleia, têm manifestado repúdio aos posicionamentos da sua direção. O Proifes hoje 
representa os interesses do governo e não dos docentes. 

A proximidade entre governo e aquela federação sindical já havia sido publicada no jornal O Estado de 
São Paulo, em 15.06.2009, quando revelou-se que o então presidente e atual tesoureiro do Proifes 
prestara consultoria remunerada ao governo federal para elaboração de plano de carreira. Ou seja, por um 
lado configura-se um conflito de interesses por parte do Proifes e, por outro, revela-se a farsa do governo. 

4) Pela autonomia e integração da comunidade acadêmica 
Defendemos a autonomia universitária, a articulação e a integração entre os três segmentos da 

comunidade acadêmica. Ao estabelecer cronogramas diferenciados e subordinar o inicio da negociação 
com os técnico-administrativos à decretação do fim das negociações com os docentes, o governo aposta 
na fragmentação dos três segmentos e reafirma uma visão corporativa e mercantil da universidade 
publica. 

5) Não teremos outro momento de negociação com o atual governo 
Se aceitarmos a imposição do governo, estamos concordando com um mecanismo de reajuste salarial 

distribuído ao longo de três anos, para talvez cobrir defasagem de cinco anos, e com alto risco de perda 
inflacionária. Adiaremos para 2015 todas as demais pautas, fundamentais para a garantia da qualidade do 
ensino público superior? 

Uma greve nacional não se faz de ano em ano; a última foi em 2005. Temos consciência da gravidade 
da situação e da necessidade de urgência da resolução dos problemas. Sabemos que o atual governo pode 
assumir outra postura na negociação, compreendendo a necessidade de reestruturação do plano de 
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carreira, pois já sinalizou, por meio de duas versões de proposta salarial, que o fator limitante não é 
econômico, mas político. 

6) O acordo rejeitado pelo Andes-SN produz retrocesso e compromete o futuro do trabalho docente 
Não podemos aceitar o acordo ora proposto, pois, tal como a Gratificação de Estímulo à Docência, o 

governo introduz novos mecanismos de desvalorização do trabalho docente. Um exemplo é a implantação 
dos Certificados de Conhecimento Tecnológico como correspondentes à titulação de mestrado ou de 
doutorado para o EBTT, o que abre caminho para o enfraquecimento da pós-graduação brasileira. Isso 
significa que o governo não reconhece e não valoriza a excelência acadêmica e o mérito nas IFE, 
tampouco a formação continuada dos docentes. 

A capacidade de atrair docentes para as IFE não pode se resumir ao ingresso direto no cargo isolado de 
professor titular, como quer o governo. A atratividade da carreira reside na valorização de seu conjunto, 
dos docentes posicionados em todos os níveis, bem como dos aposentados. A carreira valorizada e com 
desenvolvimento estável incentivará o ingresso e a permanência dos/as docentes na universidade pública. 

Fere mais uma vez a autonomia universitária, no que lhe é mais caro, que é a autonomia acadêmica e 
de produção de conhecimento, pois entende que critérios para progressão na carreira são objeto de 
regulação pelo MEC. Cria um GT para o qual remete não apenas a questão dos critérios para progressão, 
como também para certificação de conhecimento tecnológico e o reenquadramento dos aposentados, 
reservando novas surpresas. 

O governo se nega a discutir a melhoria nas condições de trabalho, fundamental para que o Reuni 
deixe de ser uma estatística e passe a ser um instrumento de formação de profissionais a serviço do 
projeto de desenvolvimento da nação e de produção de conhecimento.  

7) O caminho da negociação 
A última assembléia da ADUnB já indicou o caminho: a negociação de contraproposta que relativize o 

montante orçamentário e priorize os princípios de estrutura de carreira. Cabe ao governo responder 
porque rejeita discutir a carreira, sob a alegada restrição orçamentária, quando é possível compatibilizar a 
disponibilidade de recursos com os princípios da carreira proposta pelo movimento docente. 
 

Por fim, o Comando Local de Greve compreende que a questão da democracia não pode ser dissociada 
do debate sobre a greve. Sobretudo, na atual conjuntura, em que a força histórica do movimento sindical 
se vê ameaçada por uma federação ilegítima e práticas de consulta eletrônica e, por telefone, que visam 
esvaziar o debate de opiniões e a participação nos espaços coletivos. O sindicato que defendemos é aquele 
que respeita suas bases, promovendo debates francos e plurais na instância máxima e democrática de 
deliberação: a Assembléia Geral. 
 
Encaminhamentos do CLG para a assembleia geral de 09.08.12: 
1) Fortalecer a greve, pela reabertura de negociações efetivas, ratificando a pauta da greve: proposta de 

carreira do Andes-SN e melhoria das condições de trabalho; 
2) Reafirmar a disposição para negociação de uma contraproposta que relativize o montante orçamentário 

e priorize os princípios de estrutura de carreira; 
3) Retomar o “SIGA DILMA”, considerando que o foco do enfrentamento é o poder executivo em sua 

instância máxima: a Presidência da República; 
4) Preservar a natureza democrática e transparente do voto aberto e presencial, tendo a Assembleia Geral 

como instância máxima, legítima, autônoma e democrática para apreciar e deliberar sobre os temas de 
interesse da categoria docente; 

5) Eleger representantes no CNG/ANDES-SN; e 
6) Convocar a próxima Assembleia Geral para 16.08, quinta-feira, às 9h00. 
 
 

Brasília, 8 de agosto de 2012 
Comando Local de Greve/ADunB-SSind 

 
Visite o blog da greve na UnB em: HTTP://unbemgreve.wordpress.com 


