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SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - ANDES-SN

35º Congresso do ANDES-SN aprova
ações e lutas para 2016

Durante sete dias de intensos debates, docen-
tes de todo o país se reuniram em Curitiba, 
no 35º Congresso do ANDES-SN, e decidi-
ram acerca dos planos de ações e lutas do 

Sindicato Nacional para este ano. Instância máxima 
de deliberação da categoria, o congresso ocorreu na 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), 
com início no dia 25 de janeiro e se encerrou na ma-
drugada de sábado (30) para domingo (31).

Nas deliberações, a centralidade da luta para 
2016, as políticas sociais, os planos de lutas, geral e 
específicos dos setores dos docentes das Instituições 
Federais de Ensino (Ifes) e Estaduais e Municipais de 
Ensino Superior (Iees/Imes), as questões organizati-
vas e financeiras da entidade. Durante o Congresso, 
foi registrada uma chapa para o processo eleitoral 
que elegerá a diretoria nacional do ANDES-SN para 
o biênio 2106/2018. Leia a cobertura do 35º 
Congresso do ANDES-SN.

Os 35 anos do ANDES-SN, completos 
em fevereiro, foram marcados du-
rante o 35º Congresso do Sindicato 
Nacional com uma exposição foto-

gráfica, em formato de varal, com registros da 
participação da entidade, 
através da atuação 
dos docentes, em 
diferentes momentos 
de luta. Os partici-
pantes também pu-
deram registrar seus 
depoimentos sobre a 
sua participação na 
história do sindicato 
em um livro. Confira 
trechos dos registros.  
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35º Congresso

Na semana de 25 a 30 de janei-
ro de 2016, reuniram-se em 
Curitiba (PR), no 35º Congresso 
do ANDES-SN, docentes de 74 

seções sindicais, com 356 delegados, 74 
observadores e 33 diretores e 6 convi-
dados de seções sindicais, cujas homo-
logações foram aprovadas no Congresso. 

Em tempos de intensificação dos ata-
ques aos direitos dos trabalhadores, 
expressa na proliferação de medidas dos 
poderes legislativo, executivo e judiciário, 
os presentes debateram e aprovaram um 
conjunto de ações de enfrentamento à 
contrarreforma do Estado. 

Diante de um aprofundamento cada vez 
maior da privatização e da mercantilização 
do ensino, da pesquisa e da extensão, dos 
serviços sociais em geral, bem como do 
ataque aos direitos sociais e trabalhistas, 
os participantes do 35º CONGRESSO 
deliberam, como centralidade da luta, 
a “Defesa do caráter público, laico, de-
mocrático, gratuito e de qualidade da 
educação, da valorização do trabalho 
docente, dos serviços públicos e do direito 
dos trabalhadores, com intensificação do 
trabalho de base e fortalecimento da uni-
dade classista com o movimento sindical, 
estudantil e popular, na construção do 
projeto da classe trabalhadora”.  

Inspirados nessa perspectiva geral para 
o enfrentamento que teremos em 2016, 
dentre as muitas deliberações toma-

das pelos 
d e l e g a -

dos  do  35º 
CONGRESSO DO ANDES-

SN, destacamos: 
A luta pela revogação da Lei nº 

13.243/2016, que criou o Código Nacional 
de C&T e Inovação, por considerá-la 
uma medida emblemática, no campo 
educacional, da submissão da produção 
do conhecimento ao interesse do mer-
cado, aprofundando a apropriação, pelo 
capital, do fundo público e do patrimônio 
científico e tecnológico produzidos nas 
IES e Institutos públicos de pesquisas. 
Aprovamos lutar contra o PL que propõe a 
criação do Programa Escola Sem Partido e 
que expressa a imperiosa necessidade do 
controle ideológico do conteúdo do traba-
lho docente para garantir a exploração, a 
dominação e a opressão constituintes do 
modo de produção capitalista.  

Ainda no âmbito da política educa-
cional, aprovamos a luta contra a PEC 
10/2014, que cria Sistema Único de 
Educação. E também nos posicionamos 
contra a Resolução 02/2015 CNE/CPNn 
(que trata das diretrizes dos cursos de 
formação de professores) e contra a 
Proposta de Base Nacional Curricular 
Comum apresentada pelo Ministério da 
Educação (MEC).

Reafirmamos a articulação e o forta-
lecimento dos Comitês Estaduais para a 
realização dos encontros preparatórios 
do II ENE, com organização de caravanas 
dos diversos segmentos envolvidos para 
participarem do II Encontro Nacional, a ser 
realizado de 16 a 19/06/2016, em Brasília.  

As ações afirmativas foram objeto de 
debate, com base na constatação de que é 
necessário reivindicarmos e lutarmos pela 
ampliação da política de cotas, vinculada 
à garantia da permanência estudantil, 
incluindo os cursos de pós-graduação.

Deliberamos contra a política de trans-
genia e de agrotóxico no setor agrário. 
Ao mesmo tempo, aprovamos continuar 

na luta pela Reforma Agrária Popular, 
pela soberania alimentar e participar das 
lutas de resistência contra os impactos 
socioambientais decorrentes de obras 
dos megaeventos. 

Reafirmamos, no debate sobre a 
Seguridade Social, a defesa da Previdência 
Pública estatal nas três esferas, sob o regime 
de repartição, com direito à aposentadoria 
integral e contra a privatização da previ-
dência, lutando, desde já, contra a nova 
reforma anunciada, pela aprovação da 
PEC 555/2006, pela criação de um Fórum 
em defesa da Previdência Pública, contra o 
FUNPRESP e fundos similares nos estados 
e municípios. Reafirmamos a luta contra 
a privatização da Saúde, pela revogação 
da lei que criou a EBSERH e contra as 
Organizações Sociais (OS). Decidimos pela 
realização do VI Encontro Nacional de Saúde 
do Trabalhador Docente. Deliberamos, em 
relação à Comissão da Verdade, cobrar 
a revisão da lei da Anistia, pela abertura 
irrestrita dos arquivos, com punição dos 
que cometeram atos criminosos. Também 
aprovamos que vamos lutar para varrer o 
entulho da Ditadura dos Estatutos e das 
relações e práticas nas Instituições de 
Ensino Superior, e que as seções sindicais 
realizarão levantamento sobre a situação 
dos docentes que foram vítimas da dita-
dura. Entendemos que é necessário ainda 
acompanhar e denunciar, no contexto atual, 
a situação de perseguição e de extermínio 
de negros, de índios e de ciganos.

Em relação à política sindical, numa con-
juntura de intensa exploração do trabalho, 
o 35º Congresso do ANDES-SN deliberou 
lutar contra o Programa de Proteção ao 
Emprego, que retira direitos dos traba-
lhadores para proteger os interesses dos 
empresários contra o projeto de lei anti-
terrorista que criminaliza os movimentos 
sociais, contra alterações, nos regimes 
jurídicos, que buscam a intensificação do 
trabalho por meio do sistema de escritório 
remoto (home-office) no serviço público, 
a exemplo do PLC 2723/2015.

Aprovamos realizar, no primeiro se-
mestre de 2016, o seminário nacional 
para debater a questão da precarização 
do trabalho docente nas IE e também a 
campanha de sindicalização com ênfase 
no novo perfil docente com vínculos 
precarizados, bem como intensificar a 
participação do ANDES-SN nos espaços 

Carta 
de Curitiba
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de construção das mobilizações com os 
setores classistas e populares, em parti-
cular o Espaço de Unidade e de ação e os 
Fóruns de Servidores Públicos, em âmbito 
nacional e nos Estados. 

Aprovamos realizar, ainda nesse tema, 
o Curso Nacional de Formação política e 
sindical do ANDES-SN, com a realização de 
Encontros de Formação Política (em dife-
rentes Secretarias Regionais) e continuar 
promovendo atividades como encontros 
e seminários (locais, regionais e nacionais) 
sobre as formas de organização sindical 
dos docentes no contexto da multicam-
pia. Aprovamos, com relação à política 
de comunicação e arte, o fortalecimento 
e a intensificação da produção artístico 
cultural nas ações políticas do sindicato, 
no sentido de sensibilizar e de promover 
as lutas do cotidiano. 

Aprovamos também que o ANDES-SN, 
com a efetiva participação das Seções 
Sindicais, promova a discussão sobre as 
políticas de radiofusão gratuita no Brasil, 
numa perspectiva crítica e classista, 
envolvendo, dentro do possível, profis-
sionais da área, cuja atuação e produção 
intelectual estejam sintonizadas com essa 
perspectiva. 

Percebemos que, no debate do plano de 
luta dos setores, tornou-se muito eviden-
te a semelhança dos ataques ao caráter 
público das IES, por meio de cortes no 
orçamento, desestruturação da carreira, 
do recrudescimento do autoritarismo, 
das terceirizações e da precarização do 
trabalho docente.

No plano de lutas do Setor das Estaduais 
e das Municipais (IEES/IMES), forma defi-
nidos como eixos de ação para o próximo 
período, intensificar a luta por aumento de 
verbas públicas para custeio e investimen-
to das IES, contra os cortes orçamentários 
realizados pelos governos que, inclusive, 
comprometem o pagamento de salários e 
de direitos trabalhistas e que aprofundam 
a precarização das condições de traba-
lho e estudo. Reafirmamos a defesa da 

democracia e da autonomia das IES e a 
luta contra a precarização das condições 
de vida e trabalho ocasionada pela multi-
campia, defendendo a não fragmentação 
geográfica do local de trabalho. 

Os delegados se posicionaram, ainda, 
sobre a expansão e interiorização das IES, 
defendendo que sejam realizadas como 
parte de um projeto de universidade 
pública, laica, gratuita e de qualidade 
socialmente referenciada, com base em 
diagnóstico das necessidades locais e de 
modo que assegurem a indissociabilidade 
do ensino, da pesquisa e da extensão. 

Aprovamos, em relação ao plano de 
luta do Setor da IFES, a Pauta Unificada 
com os SPF – recuperando a pauta de 
2015 com atualizações, destacando 
a necessidade de fortalecer o Fórum 
das Entidades Nacionais dos Servidores 
Públicos Federais para a conquista de 
nossas reivindicações. Em relação à pauta 
específica do setor das IFES, deliberamos 
pela unificação de ações com movimento 
dos TAE,  Estudantil, os terceirizados, pela 
defesa do caráter público, da autonomia 
e democracia, por condições de trabalho 
e carreira. Reafirmamos a luta contra a 
privatização, terceirização e precarização 
do trabalho por meio das Organizações 
Sociais, da EBSERH e do FUNPRESP. 

Aprovamos uma Agenda de lutas do 
Setor organizada em eixos a ser desen-
volvida da seguinte forma: em fevereiro, 
realizaremos ações na defesa do caráter 
público das IFES e contra o FUNPRESP; 
em março, realizaremos ações em relação 
ao orçamento das IFES e contra as OS; 
em abril, realizaremos ações em relação 
à Carreira Docente; e em maio, ações 
relacionadas às questões da Autonomia/
Democracia. 

O Sindicato Nacional segue sendo reco-
nhecido pelos docentes das IES que, em 
instituições de ensino, nas quais não havia 
organização sindical docente, deflagra-
ram a greve e o processo de organização 
sindical, culminando na homologação de 

novas seções sindicais. O processo de 
interiorização e a multicampia, presentes 
nas IES públicas, desafiou nossas formas 
organizativas e gerou processos de mu-
danças regimentais de algumas seções 
sindicais que, sem abdicar da concepção 
sindical do ANDES-SN, responderam à 
demanda por reorganização presente 
na base do sindicato. Nos seus 35 anos, 
o ANDES-SN demonstra o seu vigor ex-
presso na homologação de seis novas 
seções sindicais. 

Em relação ao Fundo Único – Fundo 
Nacional de Solidariedade, Mobilização e 
Greve do ANDES-SN – aprovamos aperfei-
çoar os critérios de acesso e distribuição, 
que serão  deliberados no 61º CONAD. 
Ainda nesse tema, os delegados definiram 
Cuiabá como sede do 36º CONGRESSO do 
ANDES-Sindicato Nacional, como propos-
to pela Seção Sindical da Universidade 
Federal de Mato Grosso.

Nesse 35º Congresso, aprovamos o 
Regimento Eleitoral para a eleição da 
diretoria para o biênio 2016-2018. No 
prazo estabelecido para a inscrição, 
inscreveu-se uma única chapa - Unidade 
na Luta - que será submetida, em maio, 
ao sufrágio dos docentes. 

No ano em que comemora seu trigési-
mo quinto aniversário, o ANDES-SN mostra 
pleno vigor, ao encerrar seu 35º Congresso 
apontando o horizonte da transformação 
estrutural da sociedade brasileira e ilumi-
nando trilhas para as lutas cotidianas em 
defesa das bandeiras do trabalho, dentre 
elas a universidade pública, gratuita, laica, 
democrática e de qualidade socialmente 
referenciada. Expressão de vitalidade é, 
também, a alegria do encontro na plenária 
final, realizada nas primeiras horas do 
dia 31 de janeiro de 2016, congregando 
militantes que estiveram na fundação do 
sindicato e as jovens gerações de docentes 
que abraçam a luta sindical  como parte 
de suas vidas.

*Versão editada
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Abertura do 
35º Congresso 
aponta 
perspectiva de 
intensificação
das lutas 

De 25 a 30 de janeiro, 469 do-
centes, representantes de 74 
seções sindicais de todo o país, 
estiveram presentes em Curitiba 

(PR), no 35º Congresso do ANDES-SN - 
instância máxima de deliberação da enti-
dade - para discutir e aprovar uma série 
de ações e lutas centrais do Sindicato 
Nacional para 2016, além de encaminhar 
as pautas de reivindicações da categoria 
docente para o mesmo ano. Dessa vez, 
o Congresso do ANDES-SN foi realizado 
na Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná (UTFPR).

Durante a plenária de abertura, após 
a apresentação musical da Orquestra à 

Base de Cordas, os convidados presentes 
ressaltaram a capacidade de organização 
do ANDES-SN, como um exemplo de luta 
em defesa da educação pública e também 
dos direitos da classe trabalhadora. A mesa 
de abertura foi composta por representan-
tes da Fasubra, Mosap, Cfess, Anel, Sinal, 
CSP-Conlutas, e Sindicato dos Docentes 
da UTFPR (Sindutfpr - Seção Sindical do 
ANDES-SN), que sediou o evento, além 
de diretores do ANDES-SN. 

O presidente do ANDES-SN, Paulo Rizzo, 
destacou a dura conjuntura em que o Brasil 
se encontra, ao citar os projetos, que vêm 
sendo encaminhados pelo governo federal 
e aprovados no Congresso Nacional, que 

Durante a aber-
tura do 35º 
Congresso, 
foi  lança-

da a 57ª edição da 
Revista Universidade 
e Sociedade, constru-
ída a partir das contri-
buições da categoria 
docente acerca do 
tema “As lutas sociais 
ante a agenda do ca-
pital”. O ataque ao 
caráter público das 
instituições de ensino superior, o 
avanço da terceirização do traba-
lho, os desafios da organização dos 
movimentos sociais diante da onda 
neoliberal e a precarização do traba-
lho docente são alguns dos pontos 
que a publicação apresenta. 

retiram direitos sociais, além da nova 
proposta de Reforma da Previdência e o 
veto à Auditoria da Dívida Pública. “Por 
outro lado, também tivemos nesse último 
período a reposta dos movimentos de uma 
forma que nos encoraja para a luta”, disse 
Rizzo ao lembrar a luta dos docentes do 
Paraná, como um dos exemplos de enfren-
tamento à retirada de direitos, assim como 
a mobilização dos estudantes de São Paulo 
e Goiás, com as ocupações das escolas, e 
recentemente as manifestações contra o 
aumento da tarifa de transporte público.

Representando a CSP-Conlutas, Paulo 
Barela ressaltou também o momento difícil 
por qual passa o país diante do agrava-
mento da crise econômica mundial. “O 
35º Congresso, ao mesmo tempo em que 
acontece em numa cidade emblemática, 
em função da luta desenvolvida pelos 
servidores públicos, sobretudo pelos 
professores, e que se consagra numa 
campanha pelo Fora Beto Richa, também 
se coloca num cenário de muitos ataques”, 
disse. Barela reafirmou a necessidade do 
ANDES-SN responder à política do governo 
e armar a luta dos docentes em unidade 
com os demais servidores públicos.

Edson Fagundes, presidente da Sindutfpr 
SSind. do ANDES-SN, lembrou que a 
realização do 35º Congresso na UTFPR 
coincida com o ano em que a seção 
sindical completa 25 anos e enfrenta o 
processo de expansão da universidade, 
com a ampliação de 13 para 14 campi. 
“Esse congresso é importante para orga-
nizar a própria seção sindical e motivar a 
militância, também pela própria história 
do ANDES-SN, já que são 35 anos de lutas 
não só pelos professores, mas em prol da 
classe trabalhadora”, afirmou.

Ao final, Rizzo destacou a chegada dos 
35 anos do Sindicato Nacional, comemo-
rada no dia 19 de fevereiro deste ano. 

Lançamento da Revista Universidade & 
Sociedade

Além disso, a revista traz ainda 
um ensaio fotográfico dos basti-
dores dos movimentos grevistas 
de 2015, tanto nas universidades 
estaduais como da mais longa das 
greves dos docentes das instituições 
federais brasileiras.
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Docentes definem centralidade da
luta do ANDES-SN

T   endo como subsídio os intensos 
debates acerca das conjunturas 
nacional e internacional, marcadas 
pela agudização da crise do Capital, 

pelos ataques aos direitos sociais da classe 
trabalhadora e ao caráter público da edu-
cação, os docentes definiram, no início da 
noite do dia 25 de janeiro, os pontos centrais 
da luta do Sindicato Nacional para 2016. 

Além de lembrar as greves protagoni-
zadas pelos docentes no ano de 2015, os 
congressistas destacaram a necessidade 
de ampliar a luta em conjunto com as 
demais categorias, tanto do setor público 
quanto privado, e com movimentos so-
ciais e populares para ampliar a reação 
aos ataques aos direitos trabalhistas. A 
importância em aprofundar o trabalho de 
base, para enfrentar a precarização das 
condições de trabalho nas instituições 
de ensino e as diversas tentativas de 
privatização da educação, também foi 
destacada pelos presentes.

Dessa forma, como resultado da discus-
são, os congressistas encaminharam como 
centralidade da luta do ANDES-SN para 
o atual ano a “defesa do caráter público, 

democrático, gratuito, laico e de qualidade 
da educação, da valorização do trabalho 
docente, dos serviços públicos e dos direitos 
dos trabalhadores, com a intensificação 
do trabalho de base e fortalecimento da 
unidade classista com os movimentos sin-
dical, estudantil e popular, na construção 
do projeto da classe trabalhadora”.

Em sua fala, o presidente do ANDES-SN, 
Paulo Rizzo, acrescentou a necessidade, 
por parte dos docentes, de aprofundar 

Espaço recreativo 
no 35º Congresso 
do ANDES-SN: um 
marco na história do 
Sindicato

Pela primeira vez na história 
do ANDES-SN, um evento de 
âmbito nacional da entidade 
contou com a oferta de um 

espaço de convivência infantil. A 
garantia da existência de um espaço 
recreativo nos encontros nacionais 
da entidade para atender à demanda 
dos participantes foi deliberada no 
34º Congresso do Sindicato Nacional, 
realizado em 2014, em Brasília (DF).

Dessa forma, a construção desse 
ambiente de convivência infantil, 
durante o 35º Congresso, deu a possi-
bilidade aos participantes de trazerem 
seus filhos para o evento, com a ga-
rantia de que teriam um local adequa-

do para deixá-los, 
inclusive com o 
acompanhamento 
de recreacionistas, 
monitoras e pe-
dagogas durante 
todos os turnos. 
Assim, enquanto 
mães e pais parti-
cipavam das ativi-
dades ordinárias 
do evento, como 
as plenárias e os 
grupos de traba-
lho, seis crianças, 
com idades que variavam de 18 meses 
a 12 anos, utilizaram o espaço.

“Infelizmente, ainda vivemos numa 
sociedade em que o cuidado e a res-
ponsabilidade com os filhos pesam 
muito mais para as mulheres, para as 
mães, do que para os pais. Então, você 
observa que a quantidade de mulheres 
na política brasileira, participando 
dos espaços de discussão, é muito 

pequena em relação ao número 
de mulheres que temos inseridas 
hoje no mercado de trabalho”, 
ressaltou Liliane Machado, diretora 
do ANDES-SN e da coordenação 
do Grupo de Trabalho de Classe, 
Etnicorraciais, Gênero e Diversidade 
Sexual (GTCEGDS), ao afirmar que 
a criação do espaço foi um avanço 
na política do Sindicato Nacional. 

a luta para além dos enfrentamentos no 
setor da educação e atuar de forma inci-
siva na perspectiva da reorganização dos 
trabalhadores como um todo. “Somente a 
classe trabalhadora será capaz de construir 
uma alternativa ao conjunto de ataques 
que vem sofrendo”, ressaltou, destacan-
do ainda a importância de ampliar a ação 
internacionalista do Sindicato Nacional, 
diante do quadro de intensificação da crise 
econômica em escala mundial.
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Delegados encaminham ações do 
Sindicato Nacional para 2016
A participação dos docentes no II ENE, em junho de 2016, e a defesa da ampliação de cotas raciais 
nas instituições de ensino superior, inclusive na pós-graduação, ganharam destaque nos debates

Abarcando uma pluralidade de ini-
ciativas, as discussões que perme-
aram a Plenária do Tema 2, que 
tratou das Políticas Sociais e do 

Plano Geral de Lutas do Sindicato Nacional, 
iniciada no dia 29 de janeiro,  apontaram 
caminhos para a luta sindical acerca de 
questões sociais, etnicorraciais, de gênero  
e diversidade sexual, educacionais, direitos 
trabalhistas e previdenciários, e também 
sobre a política de ciência e tecnologia e 
comunicação. Os delegados presentes no 
evento encaminharam diferentes ações, 
tendo em vista a intensificação da precari-
zação do trabalho docente, a necessidade 
da ampliação da política de ações afirma-
tivas e o avanço da privatização do ensino 
e da pesquisa nas instituições públicas de 
ensino superior, bem como os ataques aos 
direitos de aposentadoria.

II ENE será realizado em 
junho, em Brasília

A partir do consenso com demais enti-
dades que fazem parte do Comitê Nacional 
em Defesa dos 10% do PIB para a Educação 

Pública, Já!, os delegados do 35º Congresso 
deliberaram a participação dos docentes 
no II Encontro Nacional de Educação (ENE), 
no período de 16 a 19 de junho de 2016, 
em Brasília (DF) e a realização, até abril 
deste ano, dos encontros preparatórios 
que antecedem o II ENE,  tendo como 
referência todo o material produzido pelo 
Comitê Nacional em Defesa dos 10% do 
PIB para a Educação Pública, Já!.  No dia 
26 de fevereiro será realizado o encontro 
preparatório na cidade de Belém (PA), e 
os comitês regionais dos estados do Rio 
Grande do Sul, Recife e Bahia já estão com 
reuniões agendadas para a organização dos 
encontros preparatórios nessas localidades 
nos meses de março e abril.

Conforme aprovado, o ANDES-SN irá 
defender no II ENE a elaboração de uma 
agenda de lutas em defesa da educação 
pública, articulada com demais entidades 
representativas dos trabalhadores da 
educação e do movimento estudantil. 
Além disso, deliberaram a incorporação 
das discussões acerca dos projetos de leis 
que atacam a Educação Pública, tanto nos 
encontros preparatórios quanto no próprio 

Encontro, tendo como referência o Caderno 
nº 26 do ANDES-SN.

Questões de gênero e 
diversidade sexual
Ao longo da plenária, os delegados de-

bateram acerca da intensificação da luta 
em defesa dos direitos das mulheres, dos 
indígenas, dos negros, da juventude e dos 
LGBT, e contra as ações (administrativas, 
legislativas, judiciais) que buscam restrin-
gir tais direitos e contra a discriminação 
etnicorracial, culminando na deliberação 
da realização de uma campanha pela 
ampliação desses direitos, juntamente à 
CSP-Conlutas e movimentos sociais. Dessa 
forma, os delegados encaminharam o lan-
çamento, durante o II ENE, de uma cartilha 
para discutir ações contra discriminação e 
preconceito etnicorracial, de gênero e de 
orientação sexual.

Política Sindical
A precarização das relações de trabalho 

nas instituições de ensino superior (IES), 
com contratos temporários e a terceirização 
dos trabalhadores, e os desafios impostos 
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à organização sindical dos docentes diante 
da realidade multicampi foram debatidos 
na plenária. Como encaminhamento, os 
congressistas deliberaram a construção de 
um seminário nacional sobre a questão da 
precarização do trabalho docente nas IES 
- considerando a situação dos professores 
substitutos, tutores, visitantes e bolsistas 
-, e a realização de uma campanha de sin-
dicalização, com ênfase nos docentes com 
vínculo precarizado. Aprovaram também a  
realização de cursos nacionais de formação 
sindical, através do Grupo de Trabalho de 
Política de Formação Sindical (GTPFS), para 
aproximar os docentes e destacar a impor-
tância da organização sindical para a luta 
em defesa dos direitos dos trabalhadores.

No intuito de fortalecer a luta em conjun-
to com as demais categorias e movimentos 
sindicais e populares, os docentes aprovaram 
intensificar a participação do ANDES-SN nos 
espaços de construção das mobilizações 
com os setores classistas e populares, em 
2016, em particular o Espaço de Unidade e 
de Ação e os Fóruns de Servidores Públicos, 
em âmbito nacional e nos estados.

Ampliação das cotas raciais 
incluindo a pós-graduação
Ao longo do sábado (30), os partici-

pantes do 35º Congresso reafirmaram o 
seu compromisso em relação à política 
de ações afirmativas nas instituições de 
ensino, aprovando a defesa da ampliação 
das cotas raciais para negros e indígenas 
nas instituições de ensino superior, inclusive 
na pós-graduação. No 29º Congresso do 
ANDES-SN, realizado em Belém (PA), em 
2010, os docentes já haviam se posicionado 
favoravelmente ao sistema de cotas como 
política transitória para a universalização 
do acesso e permanência à educação supe-
rior. Além disso, os delegados deliberaram 
também a defesa da criação de cotas raciais 
para ciganos.

Em relação ao debate mais geral sobre 
cotas raciais, Wagner Damasceno da Seção 
Sindical do ANDES-SN na Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC) apontou 
como imprescindível o avanço do Sindicato 
Nacional na luta pela inclusão dos negros 
na universidade. “Estamos cientes de que 
a defesa do caráter público das universida-
des brasileiras passa necessariamente pelo 
enegrecimento desses espaços. A maioria da 
sociedade brasileira e da classe trabalhadora 
é negra, então, não faz sentido excluir essas 
pessoas da instituição pública”, avaliou. 

O docente também ressaltou como 
fundamental, para tornar a universidade 
menos elitista, a defesa da ampliação 
de ações afirmativas na pós-graduação. 

“Precisamos também ene-
grecer o corpo docente 
para transformar a pro-
dução do conhecimento 
nas universidades. Tem-se 
que superar esse dualis-
mo cartesiano, de fundo 
racista, que nós, negros, 
somos sempre objeto de 
conhecimento e nunca 
somos sujeitos da produ-
ção do conhecimento”, 
disse Damasceno.

Ações em defesa 
da Previdência 
Pública e contra a 
Ebserh
A luta em defesa dos 

direitos de aposentadoria 
pública e integral, contra o 
fundo privado de pensão 
dos servidores federais - 
o Fundo de Previdência 
C o m p l e m e n t a r  d o 
Servidor Público Federal (Funpresp) - e 
o combate à contrarreforma da saúde 
pública estiveram também entre as deli-
berações aprovadas na plenária.

Durante as falas, também foi destacada 
a importância de se lutar pela volta da 
integralidade da aposentadoria para os 
novos servidores, como forma, inclusive, 
de combate ao Funpresp, que tem como 
base, para estimular a adesão, o teto do 
Regime Geral da Previdência Social. 

“Essa é uma luta que estamos fazendo 
com muita competência, pois tem alerta-
do os docentes do dano que é aderir ao 
Funpresp. Ao perceber isso, o governo 
agora torna a adesão automática, na ten-
tativa de salvar esse Fundo. Por isso, as 
estratégias que foram discutidas na Plenária 
são tanto de endurecer a campanha pela 

não adesão quanto denunciar a adesão 
automática – algo gravíssimo. O nosso 
objetivo continua na defesa pela aposen-
tadoria integral para todos os servidores, 
inclusive para aqueles que ingressaram no 
serviço público federal a partir de fevereiro 
de 2013”, comentou Antonio Gonçalves, da 
Associação dos Professores da Universidade 
Federal do Maranhão (Apruma - Seção 
Sindical do ANDES-SN).

Além disso, os docentes decidiram, 
entre outras ações, ampliar a luta para 
exigir do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (Mpog) o rees-
tabelecimento do artigo 192 da lei nº 
8112 do Regime Jurídico Único, com a 
revogação da nota técnica 188/2012, 
que trata da aposentadoria integral e 
enquadramento dos docentes. 
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Setor das Estaduais e Municipais terá Semana 
de Mobilização e Lutas unificadas

Em diversos estados, os docen-
tes das Instituições Estaduais e 
Municipais de Ensino Superior 
(Iees/Imes), assim como os demais 

servidores públicos, vêm sofrendo o 
impacto do ajuste fiscal nas entidades 
federativas, assim como a reprodução 
nas esferas estaduais e municipais das 
políticas de retirada de direitos, privati-
zação da previdência, precarização das 
condições de trabalho e o desmonte da 
educação pública superior.

Neste cenário de diversos ataques, 
os docentes discutiram e aprovaram, 
entre a noite de sábado (30) e a ma-
drugada do domingo (31), os planos 

vem sendo promovido em vários es-
tados e municípios, como o atraso no 
pagamento de salários e a retirada de 
direitos sociais dos servidores.  

Na Bahia, em 2015, os docentes 
enfrentaram uma longa greve, da qual 
saíram com conquistas, mas ao final do 
ano foram surpreendidos com uma série 
de medidas que retiram, entre outros 
direitos, a licença prêmio e licença 
sabática, dos servidores. Na Paraíba, o 
governador suspendeu o reajuste salarial 
dos servidores, assim como gratifica-
ções, adicionais, abonos, quinquênios, 
anuênios, verbas de representação, 
promoções e progressões funcionais. 

Em Minas Gerais, o governo anunciou 
em janeiro o parcelamento dos salários 
para os servidores que ganham acima de 
R$ 3 mil. No Rio de Janeiro, a situação 
também é de caos, com atraso e parce-
lamento dos salários. Nas universidades 
estaduais, docentes seguem há anos 
sem reposição das perdas inflacioná-
rias. O Hospital Universitário da Uerj 
funciona em condições extremamente 
precárias, entre outros tantos desca-
sos. No Paraná, além do problema de 
financiamento, os docentes sofrem 
com ataques à aposentadoria pública e 
integral, com a implementação de um 
fundo de previdência complementar nos 
moldes do Funpresp (fundo criado para 
os servidores federais).

Os participantes reafirmaram a ne-
cessidade de intensificar a mobilização 
para barrar esses ataques e ainda de 
fazer o levantamento da situação orça-
mentária e financiamento das Ies para 
instrumentalizar a luta por mais verbas 
para as instituições. 

De acordo com Epitácio Macário, 
2º vice-presidente do ANDES-SN e da 
coordenação do Setor das Iees/Imes, 
as deliberações no Congresso são muito 
importantes porque fazem uma síntese 
daquilo que são as pautas fundamentais 
das Estaduais e Municipais. “Em cada 
estado, há uma realidade diferente, 
patrões diferentes, regimes e planos 
de carreira diferentes. Mas, quando nos 
reunimos no Congresso, o que percebe-

de lutas dos docentes dos setores das 
Instituições Estaduais e Municipais 
de Ensino Superior (Iees/Imes) e das 
Instituições Federais de Ensino Superior 
(Ifes) para 2016.

Os docentes deliberaram por con-
junto de ações para intensificar a luta e 
também aprofundar a discussão sobre 
os desafios organizativos impostos pela 
multicampia, que tem suas especificida-
des em cada instituição.  

Para Valter Silva, delegado da 
Associação dos Docentes da Universidade 
Estadual de Santa Cruz (Adusc SSind), os 
debates do setor das Iees/Imes avança-
ram muito no 35º Congresso. “Pautamos 

muitas questões 
importantes, prin-
c ipalmente em 
relação aos de-
safios que vamos 
ter para o ano de 
2016. Apontam-se 
vários ataques aos 
nossos direitos e 
nós vamos ter que 
reafirmar a nossa 
luta. Reafirmamos 
a necessidade de 
termos mais apoio 
para as lutas das 
universidades es-
taduais, aprova-
mos a semana de 
mobilização e di-
versas ações em 
relação a como 
fazer o enfren-
tamento. Foi um 
ganho extraordiná-
rio para todos nós 
o debate que foi 
travado aqui. Isso 
é importante para 
nosso sindicato”, 
avaliou.

D e n t r e  o s 
pontos destacados 
nos debates foram 
os desdobramen-
tos da política de 
ajuste fiscal que 

Entre diversos temas, os docentes discutiram a necessidade da reorganização sindical diante da 
realidade multicampi nas Ies e do enfrentamento à política de ajuste fiscal dos governos estaduais
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mos é que há um conjunto de pautas 
que unificam o setor, que ficam muito 
claras nas deliberações”, apontou.

Macário elencou as pautas comuns aos 
docentes das Estaduais e Municipais de 
todo o país. "A primeira é salário, pois há 
problema de reposição das perdas infla-
cionárias em todos os estados. A segunda 
pauta se refere à carreira", apontou. 

“Há uma diversidade muito grande não 
só na estrutura da carreira docente, mas 
há também no que se refere ao regime de 
dedicação exclusiva. Em alguns lugares, 
é um regime de trabalho em outros uma 
gratificação. Lutamos por uma carreira 
digna e para que a DE seja um regime 
de trabalho em todas as instituições”, 
explicou o diretor do Sindicato Nacional. 

A terceira pauta que unifica o setor é 
a questão do financiamento. Em todos 
os estados, mesmo naqueles onde o or-
çamento das universidades é vinculado 
à algum tributo, como é o caso de São 
Paulo e da Paraíba, as instituições sofrem 
com contingenciamento de verbas.

“Além disso, tem um problema que 
nós identificamos comum, é a luta contra 
elementos como assédio moral, e funda-
mentalmente, a defesa de uma gestão 
democrática das instituições estaduais e 
municipais de ensino superior, com base 
nos princípios do Caderno 2 do ANDES-SN, 
principalmente nas eleições para os cargos 
dirigentes. A nossa luta é por eleições que 
sejam paritárias, ou universais, e que seja 
empossado aquele que for eleito, sem 
intervenção externa”, detalhou.

Multicampia
As instituições multicampi, os seus 

impactos nas condições de trabalho e 
o desafio imposto para a organização 
sindical por local de trabalho foi ampla-
mente discutida durante o 35º Congresso. 
Macário lembra que o debate da multi-
campia é historicamente mais presente 
nas estaduais, por que muitas delas já 
nasceram marcadas pela experiência 
multicampi, para suprir uma demanda 
que as instituições federais não atendiam. 
No entanto, o tema já vem despertando 
debates no Sindicato Nacional como um 
todo. “Em 2014 e 2015 nós realizamos 
vários debates sobre organização sindical 
e enraizamento do ANDES-SN e um dos 
elementos que apareceram como desafio 
é a questão da multicampia”, comentou.

Segundo o docente, situações como a de 
um professor que é lotado para dar aulas 
em campi diferentes, que ficam distantes 
um do outro, implicam na precarização 
do trabalho. “Claro que a qualidade de 
vida de quem dá aula num só campus é 
melhor do que a daquele que é obrigado a 
se deslocar, as vezes em distâncias muito 
grandes”, ressalta.

Para combater essa realidade, uma das 
deliberações do 35º Congresso, que abran-
ge os setores das Iees/Imes e das Ifes, é lutar 
contra a fragmentação geográfica do local 
de trabalho. “Já definimos um princípio em 
cima do qual é possível travar uma grande 
luta e que vai ter desdobramentos daqui 
pra frente. Em outras palavras, vamos 
defender que o docente esteja locado em 

um único campus”, explicou. 
“Outro elemento que vamos discutir, 

e futuramente deliberar sobre, são os 
problemas de deslocamento, pois temos 
professores que moram na capital e 
têm que se deslocar quilômetros para 
trabalhar no campus, que muitas vezes 
está precarizado, sem instalações. Então 
isso implica também a luta por melhores 
instalações, com laboratórios, bibliotecas, 
estrutura física adequada para o exercício 
da docência”, acrescentou Macário.

Semana de Mobilização em 
Maio 
Seguindo a tradição no calendário de 

luta dos docentes das estaduais e munici-
pais, os delegados definiram pela realiza-
ção da semana de luta do setor, entre os 
dias 23 e 27 de maio, em defesa de mais 
recursos para as instituições estaduais e 
municipais, bem como a realização, no se-
gundo semestre de 2016, do XIV Encontro 
Nacional do Setor, na cidade de Salvador 
(BA), sob organização da Associação dos 
Docentes da Universidade Estadual da 
Bahia (Aduneb SSind.).

“A nossa expectativa é que a Semana de 
Mobilização e Lutas unificadas levante em 
cada estado as bandeiras e pautas que nos 
unem – carreira, salário, financiamento e 
democracia interna – em mobilizações e 
manifestações públicas, demonstrando a 
importância das Ies e Imes, defendendo 
essas universidades, e combatendo esse 
ajuste fiscal, que impacta nos estados, 
através de cortes de verbas”, ressaltou. 
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Setor das Federais intensificará luta contra a 
precarização das condições de trabalho 
A contenda ao PL 4251/2015, que aprofunda a desestruturação da carreira docente, está no centro 
da pauta do setor

Na noite de sábado (30), último dia 
do 35º Congresso do ANDES-SN, os 
docentes discutiram e deliberaram 
sobre o plano de lutas do Setor das 

Instituições das Federais de Ensino Superior 
(Ifes). O debate acerca da pauta específica 
dos docentes 2016 destacou a necessidade 
de intensificar a luta em defesa da carreira 
docente, contra a precarização das condições 
de trabalho, aprofundar a discussão sobre o 
Reconhecimento de Saberes e Competências 
para os docentes do Ensino Básico, Técnico 
e Tecnológico (Ebtt), entre outras ações. 

Também foi ressaltada a necessidade 
de articulação em âmbito local, das seções 
sindicais, com as demais entidades dos SPF 
nos estados, para impulsionar a campanha 
unificada com as demais categorias do ser-
viço público federal, no âmbito do Fórum 
das Entidades Nacionais dos SPF (Fonasef), 
do qual o ANDES-SN faz parte.

Pauta específica
A pauta específica dos docentes fede-

rais foi atualizada, tomando por base as 
reivindicações apresentadas em 2015 e o 
projeto de carreira única, aprovado no 30° 
Congresso do ANDES-SN, para articular as 

lutas em defesa do caráter público, gratuito, 
laico e de qualidade das IFE e de garantia da 
função social em prol classe trabalhadora. 

As lutas pela abertura imediata de con-
cursos e contratação via Regime Jurídico 
Único, pela anulação da reforma da previ-
dência e contra a Fundação de Previdência 
Complementar dos Servidores Federais 
(Funpresp), pela revogação das leis que 
criaram a Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh) e as Organizações 
Sociais (OS) e pela anulação de todas as ações 
decorrentes de tais leis, estão no plano de 
lutas desse ano. 

Outro grande enfrentamento a ser trava-
do em 2016 será contra o aprofundamento 
da desestruturação da carreira docente, 
imposto pelo PL 4251/2015. O projeto de 
lei que “altera a remuneração, as regras de 
promoção, as regras de incorporação de gra-
tificação de desempenho a aposentadorias 
e pensões de servidores públicos da área 
da educação, e dá outras providências” foi 
encaminhado pelo Executivo ao Congresso 
Nacional no dia 31 de dezembro de 2015, e 
começou a tramitar na Casa em regime de 
urgência, no retorno dos trabalhos legisla-
tivos, no início de fevereiro.

Foi deliberado denunciar e lutar contra 
os efeitos deste PL, atualizar os estudos 
sobre as perdas salariais impostas pelo 
projeto e seus impactos para os aposenta-
dos e produzir materiais que explicitem as 
consequências nefastas do PL 4251/2015 
sobre a carreira, o trabalho e o direito dos 
professores ativos e aposentados. 

Além disso, as seções sindicais intensi-
ficarão a luta contra a PEC 395/2014, que 
prevê a cobrança de mensalidade para 
cursos de extensão e mestrado profissional 
em instituições públicas, realizando debates 
com os parlamentares nos estados, atos e 
aulas públicas.

“Temos que avançar não só na resistên-
cia a esses novos ataques, como também 
a alguns que já estão em curso. Acho que 
nós aprovamos aqui a retomada, com 
força, da nossa reação, a partir de pontos 
importantes, como a rejeição à vinculação 
automática ao Funpresp, que é a previdência 
complementar dos SPF, articulando isso com 
a luta pela anulação a reforma da previdên-
cia, em um momento em que o governo já 
está anunciando novas reformas. Por isso, é 
necessário que essas lutas sejam articuladas. 
Essas e outras medidas, como o combate 
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à flexibilização do Regime Jurídico Único, 
via organizações sociais e via Ebserh - que 
já faz contratação via CLT, sem estabilida-
de – compõe uma série de iniciativas que 
o Sindicato vai tomar ao longo desse ano, 
seguindo uma agenda que foi aprovada 
aqui, para resistir aos ataques aos direitos 
dos servidores públicos e em defesa de uma 
educação pública de qualidade”, avaliou.

Agenda temática
Os delegados aprovaram ainda uma 

agenda temática de mobilização. O mês de 
fevereiro será marcado pela “defesa do ca-
ráter público das IFE e combate à Funpresp”. 
Durante este período o Sindicato Nacional irá 
protocolar a pauta específica dos docentes 
junto ao Ministério da Educação (MEC) e do 
Planejamento (Mpog) e exigir reuniões de 
negociações com o governo federal. Além 
disso, irá articular, nos estados, os Fóruns 
dos servidores públicos federais, para de-
finir ações contra o fundo de previdência 
complementar para os SPF e realizar ampla 
divulgação, com materiais informativos, 
contra o Funpresp e de denúncia em rela-
ção à ilegalidade da adesão automática. No 
final de fevereiro, 27 e 28, ocorrerá nova 
reunião ampliada do Fonasef, para discutir 
a campanha unificada dos SPF.

Já março terá como pauta “Orçamento 
das IFE e a luta contra as OS”. Neste 
período, as seções sindicais irão, em ar-
ticulação com os demais segmentos da 
comunidade acadêmica, pressionar os 
dirigentes das IFE a divulgarem o mon-
tante de verbas para custeio e capital 

orçado e executado em 2015 e o orçado 
para 2016. As informações, bem como 
os dados sobre a demanda por concurso 
público deverão ser encaminhados 
para o Sindicato Nacional até 
dia 18 de março.

Em abril, será des-
tacada a temática 
“Carreira docente, pre-
carização e condições 
de trabalho”. Durante 
todo o mês serão rea-
lizados debates e ações 
relacionadas ao desenvol-
vimento na carreira docen-
te – promoção, progressão, 
enquadramento e RSC – nas 
IFE. Até o dia 22 deste mês, as 
seções sindicais deverão enviar 
informações ao ANDES-SN acerca 
dos processos de progressão/pro-
moção e RSC nas instituições.

Para maio, foi definido o tema 
“Autonomia e Democracia”, quando 
os docentes irão aprofundar os de-
bates sobre Universidade Brasileira, 
tendo por base o Caderno 2 do ANDES-
SN, especialmente nas IFE que estejam 
realizando processos estatuintes, des-
tacando os temas democracia e auto-
nomia universitária em contraposição 
à proposta de Lei Orgânica da Andifes. 
Informações sobre a situação dos pro-
cessos estatuintes deverão ser enviadas 
ao Sindicato Nacional até 22 de maio.

Para Gustavo Gomes, da delegação da 
Associação dos Docentes da Universidade 

Federal Fluminense 
(Aduff  SSind), 

as discussões 
do Congresso servirão 

para instrumentalizar e armar 
a categoria para enfrentar um ano 

no qual o governo já anuncia uma série de 
ataques aos direitos dos servidores públicos, 
em especial aos docentes das federais.

Fevereiro

“Defesa do caráter 

público das IFE 

e combate 

à Funpresp”

“Orçamento das IFE 
e a luta 

contra as OS”

Março

maio

“autonomia
e democracia”

“Carreira docente, 

precarização

 e condições

 de trabalho”

ABRIL

Agenda 

temática de Mobilização 

- Setor da Ifes -
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A Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh) foi criada 
pelo governo federal para gerir 
os Hospitais Universitários (HU) 

Federais em meio a um cenário de falta 
de investimentos em saúde e educação 
públicas. A justificativa, por parte do go-
verno federal, para a criação da Empresa 
era de que o estado de precariedade 
dos HU estava diretamente relacionado 
à má gestão das unidades e não a real 
falta de investimento por parte da União. 
Diante disso, o governo construiu um 
discurso de que a adesão dos hospitais 
à Empresa resolveria problemas crônicos 
como falta de leitos, de pessoal e de 
materiais básicos. 

No entanto, a realidade nos hospi-
tais, após a terceirização da gestão, 
não melhorou. Ao contrário, na maioria 
dos lugares já está pior. O autoritarismo 
nos processos de adesão dos hospitais 
universitários das instituições federais 
de ensino (Ifes) à Empresa de Serviços 
Hospitalares (Ebserh) foi um dos pontos 
centrais da plenária que discutiu o plano 
de lutas geral do ANDES-SN no 35º 
Congresso do Sindicato Nacional, sendo 
também destacado no plano de lutas 
específico do Setor das Ifes. 

Visando a importância de tornar pú-
blico os problemas vivenciados pelas Ifes 
que já aderiram à Ebserh e que estabele-
ceram contratos com empresas privadas, 
os delegados aprovaram a realização de 
um dossiê com descrições e análise de 
fatos, que será lançado em um Seminário 
Nacional sobre o tema.

“A Ebserh tem efetivamente consegui-
do avançar de forma bastante autoritária 
dentro da conjuntura nacional, uma vez 
que os reitores estão aderindo à Empresa 
sem que a comunidade acadêmica discu-

ta e seja consultada. Os hospitais estão 
sendo sucateados para criar um ambiente 
em que a Ebserh seja vista como a única 
alternativa viável de gestão dos HU”, res-
saltou Antonio Gonçalves, da Associação 
dos Professores da Universidade Federal 
do Maranhão - Seção Sindical do ANDES-
SN (Apruma – SSind.). 

Os docentes também aprovaram in-
tensificar a luta em defesa do SUS, da 
garantia de serviços públicos de qualida-
de e contra o processo de privatização, 
em articulação com as demais entidades 
sindicais e com a Frente Nacional Contra 
a Privatização da Saúde pela revogação 
da Ebserh. Além disso, os delegados 
aprovaram também a luta contra a PEC 
451/2014, que prevê autorizar a entrada 
de capital estrangeiro nos serviços de 
assistência à saúde. 

Ebserh no Paraná
Um dos exemplos que demonstra 

os sérios problemas da gestão privada 
dos hospitais vem de Curitiba (PR). Lá, o 
Hospital de Clínicas (HC) da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) aderiu à Ebserh 
em agosto de 2014. “O que mudou, 
mudou para pior. Não tem verba nova, 
que era uma tecla que a gente batia 
bastante. O problema não estava na 
gestão, e sim na falta de recurso, nas 
verbas”, é o que afirma Bernardo Pilotto, 
servidor do HC e diretor do Sindicato dos 
Servidores das Universidades Federais 
do Paraná (Sinditest). 

Bernardo conta que, já em 2011, 
quando a Ebserh ainda nem existia, 
e quando nem era um projeto de lei, 

apenas uma medida provisória, o 
Conselho Universitário da UFPR apro-
vou uma moção de três páginas, fazendo 
uma análise dos HU no Brasil e na UFPR, 
afirmando que a simples mudança num 
modelo de gestão não era a solução. 
Entretanto, a partir de muita pressão, 
realizada pelo governo federal, a reitoria 
foi cedendo à ideia de entregar o HC à 
gestão da empresa. 

“Essa resolução foi reafirmada em 
2012, quando estávamos no processo da 
greve das três categorias, só que, ainda 
que o Conselho Universitário tenha apro-
vado por duas vezes por unanimidade 
a rejeição à Ebserh, o governo federal 
começou a jogar sujo. Começou a fazer 
ameaça de que não ia ter verba, de que 
não ia ter dinheiro se não aderisse à 
Ebserh.”, diz o diretor do Sinditest. Para 
o servidor, a melhor solução começaria 
por, ao invés de aderir à Ebserh, convocar 
os mais de cem trabalhadores já apro-
vados em concurso público para o HC. 

Adesão forçada e por celular
Em 2014, com a situação crítica de finan-

ciamento do HC, a reitoria da UFPR passou 
a pressionar pela aprovação da adesão, 
com a argumentação de que haveria uma 
gestão diferenciada, com controle por 
parte da comunidade acadêmica. 

O movimento organizado de docentes, 
técnicos e estudantes conseguiu barrar 
algumas tentativas, inclusive com limi-
nar da justiça cancelando a reunião que 
pautaria a adesão. No entanto, diante do 
aumento da resistência, cresceu também 
a repressão às manifestações.

Hospitais 
Universitários 
enfrentam 
situação pior 
após adesão 
à Ebserh

Manifestação em defesa da saúde pública realizada em 2014 , na cidade de Curitiba
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“Diante desse impasse, a gente foi 
para a ação direta, de proibir a entrada 
das pessoas para evitar o quórum no 
Conselho Universitário. Na terceira vez 
não teve como, eles usaram de uma 
força bruta policial maior, com direito 
a bomba de gás e todos os procedimen-
tos da polícia”, lamenta o servidor do 
Hospital de Clínicas. 

Além da repressão policial, a reitoria 
se utilizou do mecanismo da votação 
por telefone, para fazer com que con-
selheiros que não estavam presentes na 
reunião pudessem votar. A Universidade 
Federal Fluminense (UFF) se utilizou 
de mecanismo parecido para aprovar 
a Ebserh, mas a decisão, encaminhada 
por votação via email em janeiro deste 
ano, foi anulada pela justiça.

Segundo Maria Sueli Soares, presi-
dente a Associação dos Docentes da 
UFPR - Seção Sindical do ANDES-SN 
(Apufpr SSind.), o sindicato entrou com 
uma ação na justiça para anular o resul-
tado da reunião que aprovou a adesão.  
“Se conseguirmos, isso não vai invalidar 
a contratação da Ebserh, que é um ato 
executivo feito pela administração da 
universidade, apesar do respaldo do 
Conselho Universitário. Mas vai enfra-
quecer o poder da reitoria”, comenta.

Ingerências e precariedade
Tanto Maria Sueli quanto Bernardo 

Pilotto relatam que os problemas do 
HC da UFPR, local onde ambos, docente 
e técnico, trabalham,  não diminuíram 
após a adesão à empresa. A falta de 
equipamentos, leitos, suprimentos bá-
sicos – como algodão, gaze, seringa e 
medicamentos – impedem que seja ofe-
recido o atendimento que a população 
merece e a qualidade da formação dos 
estudantes que atuam no HC.

A docente conta ainda que, depois 
que a empresa assumiu o HC, todos 
os pesquisadores passaram a ter que 
registrar, em um banco de dados, todos 
os projetos que envolvam pacientes do 
hospital, sem saber qual a finalidade e 
como serão usadas as informações. 

“Isso é o início de uma fiscalização 
que antes não acontecia. Nós temos a 
pró-reitoria de pós-graduação e pes-
quisa, que cataloga todas as pesquisas, 
logo não haveria necessidade da Ebserh 
também catalogar quem é o professor, 
o aluno e o servidor que está dentro de 
cada projeto”, ressaltou a presidente da 
Apufpr SSind.

Bernardo diz que tem um processo 
mais rígido para convênios com outras 
faculdades, principalmente nas áreas 
de serviço social, psicologia, fisiotera-
pia e terapia ocupacional. “A gestão de 
Recursos Humanos do hospital também 
tem feito uma cobrança muito dura dos 
profissionais que são preceptores na 

Residência, tentando argumentar que 
isso não são horas de trabalho e que eles 
têm que ter 30 horas de atendimento e 
não 30 horas no hospital. Então, nesse 
sentido, há uma ingerência sobre o 
papel do hospital no ensino, pesquisa 
e extensão. É o ataque à Residência”, 
denuncia.

Além disso, atualmente o HC conta 
com trabalhadores com pelo menos 
três diferentes contratos de trabalho. 
Há aqueles que são contratos por con-
curso, via Regime Jurídico Único, os 
que foram contratados até 1996 pela 
Fundação Paraná (Funpar) e aqueles 
que estão entrando via Ebserh – os 
dois últimos com contratos CLT. Isso 
permite, por exemplo, que um setor 
tenha técnicos desenvolvendo a mesma 
função, com jornadas de trabalho e 
salários diferenciados.

Segundo Pilotto, os técnicos ad-
ministrativos, principalmente os que 
trabalham pela Funpar, sofrem com 
assedio moral, atrasos de salário e 
outros benefícios. “Resumidamente, 
essa é a situação do hospital. A gente 
teve pequenas mudanças cosméticas, 
mas nenhuma mudança de fato. Não 
houve reabertura de leitos, não ampliou 
o controle social e principalmente, não 
ampliou a verba que está sendo desti-
nada para a gestão do HC”, explica o 
diretor do Sinditest. 
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“Em 1984 ingressei na Universidade Federal 

de Pelotas após oito anos lecionando na 

Escola Técnica Federal de Pelotas, depois 

transformada em Cefet-RS, atual IF Sul 

Riograndense. Já em 1985 participei da greve 

e, ali, iniciei minha história na Andes (ainda 

associação). De lá pra cá, atuei intensamente 

neste que é, sem dúvida, um grande e 

indispensável sindicato. Aqui, em encontro 

na seção sindical, nos encontros de setores, de 

GTs ou em plenária da CNESF, Conlutas, etc, 

aprendi como se faz a luta, na prática, com 

muita democracia”.

Sergio Barum Cassal | Adufpel SSind.

O ANDES-SN completa em fevereiro 35 anos de luta. Para marcar a data, 
durante o 35º Congresso, uma exposição de fotos trouxe o registro 
de alguns dos momentos marcantes na trajetória dos docentes no 

Sindicato Nacional. Alguns participantes também registraram, em livro, de-
poimentos sobre a história do ANDES-SN. Confira trechos dos registros.  

"A história da humanidades é a história 

das lutas. É para isso que aqui estamos. 

Somos todos operários da educação, e é 

por ela, e para o bem do povo brasileiro, 

dos trabalhadores da educação, que aqui 

estamos lutando em prol de algo em que 

acreditamos. Haja o que houver, que jamais 

percamos nosso espírito de luta e de 

união, porque ninguém faz uma revolução 

sozinho. Congratulo-me com todos os colegas 

professores, companheiros educadores e 

brasileiros que sabem e conhecem como foi 

construído esse país. Aos colegas de todo o 

Brasil o meu reconhecimento pela luta, pelo 

empenho em prol da educação e pela alma 

inquieta que conduzia os rumos da História 

do Ensino Superior do Brasil. Saudemo-nos 

na luta. Um grande abraço a todos e todas".

Cledson Ponce Morais | Adufs-BA SSind.
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“Aula de construção e 
manutenção da democracia”. 

Pedro Paes – Adufepe SSind.

"Minha história está intelectualmente ligada 

à seção sindical do ANDES-SN na Universidade 

Federal de Santa Maria (Sedufsm), fundada em 

novembro de 1989. Aquele momento é decisivo, 

porque saíamos da ditadura empresarial-militar, 

que perdurou até 1989, quando voltamos a votar 

em presidente. Apesar do conluio das classes 

dominantes no Brasil para eleger Collor de Mello, 

tínhamos a sensação de respirar liberdade, e 

a Sedufsm representava este ideal. O governo 

Collor dá início aos ataques aos servidores 

públicos, com retirada de direitos na elaboração 

de projetos neoliberais. Não deu outra, em 1991 

estávamos em greve em nome do nosso projeto 

de Sociedade, de Educação, de sindicato. Eu 

em estágio probatório, com assédio moral dos 

governistas, não titubeei e entrei em greve. 

Não bastava coragem, era necessário lutar, e 

desde lá é o que mais tenho feito no ANDES-

SN. Sempre soube, desde o momento da filiação 

até a atualidade, o significado e o sentido do 

ANDES-SN na vida da nossa categoria docente, 

os trabalhadores, a educação e na minha vida 

pessoal, no mundo do trabalho".

Julio Quevedo | Sedufsm SSind.*

“Reunimo-nos, desde o primeiro semestre 
de 1979, na Adusp, com a proposta de 

criar a Associação Nacional dos Docentes 
Universitários, e participaram cerca de 15 

universidades, como a Adusp, Apropuc, 
Adufrrj, Adufrgs,Adufm, Adufpb, Adufsc, 

Adufmat, entre outras. Esta movimentação 
tinha como objetivo o enfrentamento da 
ditadura militar, contra a repressão e a 

favor da democratização da universidade 
brasileira e do país. Um dos pontos 

específicos de luta naquele momento foi a 
desativação das assessorias de segurança 
das Ifes, dos contratos temporários dos 
“boias-frias” das universidades, além 
de documento produzido e discutido 
em reunião nacional na USP sobre os 
professores provisórios/substitutos, 

exigindo concursos nas universidades 
públicas, especificamente nas federais. 
Foi neste contexto que, a partir de 1978, 

empreendemos e travamos a luta por 
uma Associação Nacional dos Docentes 

Universitários. Esta história tem que ser 
caracterizada e retomada sob pena de 
amputação dos antecedentes da nossa 

memória”. 

Waldir Bertulio | Adufmat SSind.*

“Aula de construção e manutenção da 
democracia”. 

Pedro Paes | Adufepe SSind. *Depoimentos editados
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Na plenária que tratou das questões 
organizativas e financeiras do 
Sindicato Nacional, realizada no 
sábado (30), foram deliberadas, 

entre outros encaminhamentos, alterações 
que atualizaram o estatuto do ANDES-SN. 
Os delegados votaram ainda as regras que 
guiarão o processo de escolha da diretoria 
que estará à frente do Sindicato Nacional no 
biênio 2016/2018, definindo que os docentes 
aptos a votar devem estar sindicalizados até 
o dia 12 de fevereiro de 2016 e em dia com 
as suas contribuições até o dia 7 de março 
deste ano. As eleições serão realizadas, nas 
seções sindicais do ANDES-SN em todo o 
país, nos dias 10 e 11 de maio deste ano, e a 
posse da nova diretoria acontecerá durante 
o 61º Conad, que será realizado no final de 
junho em Boa Vista (RR). 

Apenas uma chapa - “Unidade na 
Luta” - participará do processo eleitoral 
-, que tem como candidata a presidente 
Eblin Farage, da Universidade Federal 
Fluminense (UFF), candidato a secretário-

-geral Alexandre Galvão, da Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), e a 
tesoureiro Amauri Fragoso de Medeiros, 
da Universidade Federal de Campina 
Grande (UFCG). 

“A chapa Unidade na Luta compreende 
que, entre os muitos desafios que teremos 
no próximo período, será central a defesa 
da Universidade pública, gratuita e de qua-
lidade. Nessa luta temos que contar com 
todos os professores e professoras, por isso 
é fundamental intensificar nosso trabalho 
de base, assim como ampliar nosso arco 
de alianças com os movimentos sindical, 
popular, social e estudantil, ao mesmo 
tempo em que precisamos fortalecer nossa 
central sindical, a CSP-Conlutas, através da 
participação qualificada de nossas seções 
sindicais”, comentou Eblin Farage. 

Fundo Único
Após intensa discussão sobre a utili-

zação do Fundo Único – Fundo Nacional 
de Solidariedade, Mobilização e Greve do 

Docentes definem questões 
organizativas e financeiras do 
Sindicato Nacional

ANDES-SN, os docentes decidiram, por 
ampla maioria, avaliar os critérios de uti-
lização do fundo único, criado em 2013, e 
até o 61º CONAD apresentar novas regras 
de utilização, considerando especificidades 
das seções sindicais e das dificuldades 
enfrentadas em cada local da luta. 

Homologação de novas seções 
sindicais
Durante a plenária, a constituição 

de cinco novas seções sindicais foi ho-
mologada pelos delegados. A Seção 
Sindical dos Docentes da Universidade 
Federal do Oeste da Bahia (Adufob 
SSind.), a Seção Sindical dos Docentes em 
Educação à Distância do Rio de Janeiro 
(Adopead/RJ SSind.), a Seção Sindical 
dos Docentes do Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnologia do Sul de 
Minas (Sindisuldeminas SSind.), a Seção 
Sindical dos Docentes da Universidade 
da Integração Internacional da Lusofonia 
Afro-Brasileira (Sindunilab SSind.) e 
a Seção Sindical dos Docentes da 
Universidade Federal da Integração 
Latino-americana (Sesunila SSind.) agora 
integram o ANDES-SN. 

“O elemento central é que 2015 foi 
um ano em que tivemos um movimento 
forte dos docentes e o reconhecimento do 
ANDES-SN como um lugar onde podemos 
fazer a luta classista e a defesa da educa-
ção pública”, afirmou a secretária geral do 
Sindicato Nacional, Claudia March.

 Cuiabá será a sede do próximo 
Congresso do ANDES-SN

A cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, foi 
aprovada, por aclamação como sede da 
36º Congresso do ANDES-SN, que acon-
tecerá em 2017. A capital mato-grossense 
foi proposta pela delegação da Associação 
dos Docentes da Universidade Federal do 
Mato Grosso - Seção Sindical do Sindicato 
Nacional (Adufmat -SSind.) para sediar o 
evento nacional. 


