
 
BOLETIM ELETRÔNICO - 08 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO - Comando Local de 
Greve  
 

 
 

GREVE NA TV 
UNIVERSITÁRIA 

30/7 (segunda) - 
13h 
CANAL 5 
CLG's da UFTM 

ATO UNIFICADO 
DE GREVE 
  
31/7 (terça) - 7h30 
Concentração em 
frente ao C.E. 
Fechamento da BR 
050 

ASSEMBLÉIA 
GERAL DOCENTE 
 
31/7 (terça) - 13h30 
Anfiteatro B – CEA: 
  

PLENÁRIA 
COM A 
PROACE 

1/8 (quarta) - 
14h 
Anfiteatro B - 
CEA 

NEGOCIAÇÃO 
DA PAUTA 
LOCAL 
 
2/8 (quinta) - 
14h 
Sala do 
CONSU. 
Reunião dos 3 
CLG’s com o 
Reitor da UFTM 

 

 

Docentes da UFTM rejeitam por unanimidade nova "proposta" do Governo  
Com a rejeição por TODAS as Universidades Federais brasileiras, o Governo Federal se 
apressou e apresentou uma nova "proposta" no dia seguinte.  Apesar do pouco tempo para 
análise dos dados, o professor Gilberto Araújo, professor da área de estatística da UFTM, 
conseguiu formular uma profunda análise dos dados "novos", subsidiando os debates na 
Assembléia Geral dos Docentes, ocorrida na quarta-feira, dia 25 de julho.  Ficou evidenciado 
que houve pouco avanço do ponto de vista remuneratório, uma aprofundamento da 
desestruturação da atual "carreira" e nenhum avanço na construção de uma carreira 
verdadeira, um dos principais ítens da pauta de negociação.  Sobre o outro item da pauta, a 
Melhoria das Condições de Trabalho, a proposta do governo foi remeter essa discussão para 
um GT que seria formado.  É a velha solução e "empurrar com a barriga" para ganhar tempo, 
talvez até depois das eleições.  Após um intenso debate, com falas refletindo o tamanho da 
indignação, a proposta foi rejeitada de forma UNÂNIME pelos docentes da UFTM, que 
mantiveram a greve por tempo indeterminado. 

  
 
Início do Segundo Semestre Letivo na UFTM é adiado 
Início do segundo semestre letivo, marcado para segunda-feira, 30, fica adiado. A informação é 
da Pró-Reitoria de Ensino da UFTM que divulga nota direcionada à comunidade acadêmica.A 
definição do calendário deverá discutida após o encerramento do movimento de greve. 
Também está suspensa a rematrícula, esclarece a Nota. Segundo o Departamento de Registro 
e Controle Acadêmico, apenas as matrículas dos candidatos aprovados no Vestibular de 
Inverno estão sendo efetuadas de acordo com as convocações. 

NOTA: A Pró-Reitoria de Ensino - PROENS da Universidade Federal do Triângulo 
Mineiro informa que docentes e estudantes dos cursos de graduação da UFTM devem 
aguardar definição do calendário de reposição das aulas e atividades do 1.º semestre letivo de 
2012 a ser aprovado pelo Conselho de Ensino - COENS após encerramento do movimento de 
greve pelo CLG/ADUFTM. Regimentalmente, não é possível realizar rematrículas para o 2.º 
semestre de 2012 sem conclusão do 1.º semestre letivo. Professor Dr. Acir Mário 
Karwoski. Pró-Reitor de Ensino . 

  
 
Comandos de Greve da UFTM estarão em programa na TV Universitária, na próxima 
segunda-feira  
Após negociações com o Reitor da UFTM e com o diretor da TV Universitária, Comandos 
Locais de Greve (Docentes, Discentes e Técnico-Administrativos) estarão na segunda-feira, dia 
30 de julho, no programa FALOU E DISSE, do apresentador Paulo Sarkis, a partir das 13h, até 

http://uftmemgreve.blogspot.com.br/2012/07/a-assembleia-geral-dos-docentes-da-uftm_28.html
http://uftmemgreve.blogspot.com.br/2012/07/inicio-do-segundo-semestre-letivo-e.html
http://uftmemgreve.blogspot.com/
http://www.facebook.com/pages/UFTM-EM-GREVE/374916285897814
http://uftmemgreve.blogspot.com/
http://uftmemgreve.blogspot.com.br/2012/07/a-assembleia-geral-dos-docentes-da-uftm_28.html


as 13h50.  O programa será AO VIVO, tendo por objetivo prestar esclarecimentos à 
comunidade sobre o movimento, e haverá participação dos telespectadores com perguntas e 
comentários.  ASSISTAM, pelo canal 5.  Telefones: (34) 3312-2990 ou 3314-1131. 
 DIVULGUEM! 
 
Negociações da Pauta Local da UFTM 
Aconteceu no dia 26/07 uma reunião dos 3 CLG (Comandos Locais de Greve) junto à Reitoria 
para negociação de pauta local. É a segunda reunião que acontece com a Reitoria e o enfoque 
dado nesta foi a Audiência Pública sobre a EBSERH e sobre a maneira com que serão 
formadas as comissões de trabalho para a criação do Plano Diretor da UFTM. O enfoque dado 
a essas duas questões se dá pelo fato de tanto EBSERH quanto o Plano Diretor serem 
questões que convergem diretamente para a administração da universidade.  É interessante 
destacar que a UFTM é uma das primeiras instituições de ensino que está negociando a pauta 
local, o que é um fator positivo, uma vez que os problemas mencionados não são específicos 
de nossa universidade, mas gerais.   Foi agendada a 3ª reunião com a Reitoria para o dia 2 de 
agosto, das 14h às 15h, na sala do CONSU, em que estão pautados assuntos como Audiência 
Pública da EBSERH e Plano Diretor, temas que merecem discussões atenciosas e sérias. 

 
 
Comunicado Especial ANDES / CNG - 26 de julho - Avaliação Política 
Proposta do governo não dialoga com nossa pauta: Fortalecer a greve na base  
 O governo, sentindo a pressão da greve docente, se movimenta e apresenta proposta em 
13/07, entretanto, Recebe como reação a rejeição unânime de 58 assembleias. Frente à 
posição firme do movimento, o governo apresentou uma segunda versão da proposta no dia 
24/07, que, conforme suas próprias palavras, “não modifica a essência da proposta anterior”. A 
proposta continua negando a pauta da greve: reestruturação da carreira e melhores condições 
de trabalho. O comportamento do governo na mesa de negociações vai do desrespeito à 
agressão e ameaças dirigidas às entidades que representam as categorias em greve. O tom de 
suas intervenções caminhou para a culpabilização do movimento, expressa em frases como 
“vamos assinar, mesmo sem todas as entidades”, “a greve está trazendo prejuízos e alguém 
será responsabilizado por isso” e “estamos tirando dinheiro de outras categorias em greve para 
dar aos professores”. Neste momento fica, mais uma vez, evidenciada a aliança entre o 
governo e o PROIFES, que, apesar de ter sua política derrotada na base, apoia a proposta 
governamental, que ataca a carreira docente, numa tentativa de confundir, dividir e, com isto, 
enfraquecer e prejudicar a luta da categoria. 

 
 
Docentes da UFMG rejeitam nova proposta e continuam em greve 
Em assembleia realizada na tarde desta sexta-feira, os professores da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) decidiram, mais uma vez, recusar a proposta apresentada pelo 
Ministério do Planejamento. Com isso segue a greve na instituição, que já dura 38 dias. Entre 
os 116 docentes presentes, a ampla maioria votou contra o reajuste – foram apenas quatro 
posicionamentos favoráveis e cinco abstenções.  

 

Repúdio ao decreto 7777/12, que autoriza a susbstitução de grevistas por funcionários 
estaduais e municipais em caso de greve 
O sindicato nacional dos professores das universidades federais, Andes, e a Central Única dos 
Trabalhadores (CUT) repudiaram nesta quinta (26) o decreto 7777 do governo federal, que 
prevê substituir docentes em greve por professores das redes estadual e municipal. 
O decreto entrou em vigor na quarta (25) e prevê ainda medidas disciplinares para as chefias 
que não cumprirem prazos e procedimentos. Também prevê perder a validade quando a greve 
for encerrada. 

http://comissaodiscente.blogspot.com.br/2012/07/encaminhamentos-das-negociacoes-de-pauta.html
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http://www.em.com.br/app/noticia/especiais/educacao/2012/07/27/internas_educacao,308624/professores-da-ufmg-rejeitam-proposta-do-governo-e-greve-continua-na-universidade.shtml


 
 

Nota de repúdio ao decreto 7777/12 

As entidades representativas da Advocacia e Defensoria Públicas Federais, Auditoria do Fisco 
e do Trabalho, Delegados e Peritos da Polícia Federal, do Ciclo de Gestão e do Núcleo 
Financeiro, Agências Reguladoras e de Relações Exteriores que assinam esta Nota, vêm a 
público repudiar o Decreto nº 7.777/2012. (...) Por fim, as entidades signatárias conclamam os 
servidores concursados dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios a não compactuarem 
com esse Decreto que verdadeiramente viola o Estado Democrático de Direito, sendo certo 
que nenhum servidor público é obrigado a cumprir ordem manifestamente ilegal, tal como a 
constante no Decreto nº 7.777/2012. 

 
 
Decreto 7777/12 é ilegal, imoral e inconstitucional.  Um verdadeiro "Ato Institucional" 

Leiam o decreto anti-greve do governo DIL-MÁ - PT 

 

BASES DO PROIFES: UFBA, UFG, UFSCar, UFRGS, UFMS, UFC e UFRN (esta, a única 
universidade que não aderiu à greve) 
Professores da UFBA rejeitam nova proposta do governo, continuam em greve e 
desautorizam PROIFES de negociar em seu nome 
Nesta quarta-feira, 25 de julho, os professores da Universidade Federal da Bahia realizaram 
mais uma assembleia geral. Com a participação de 190 professores foi aprovada a 
continuidade da greve.Na ocasião, os docentes discutiram e rejeitaram a nova proposta 
apresentada pelo governo, pois, com essa proposta, os professores teriam perdas salariais e a 
desestruturação completa da carreira. Por exemplo,  todos os docentes com título de mestre, 
independente do regime de trabalho, perderiam entre 1,27% a 5,55% dos seus salários até março 
de 2015, quando da última parcela de reajuste. Também ficou evidente que a nova proposta do 
governo aprofunda a desestruturação da carreira ao aplicar índices desiguais para docentes com 
mesmo regime de trabalho e mesma titulação; não contempla a paridade entre ativos e 
aposentados; parcela o reajuste em 3 partes (março/2013, março/2014 e março/2015); remete para 
um Grupo de Trabalho, composto por Reitores das Universidades e Institutos  Federais, a 
elaboração de critérios de promoção na carreira.  

 
 
Docentes da UFG apontam para rompimento com PROIFES e rejeitam proposta do governo 
Em Assembléia Geral com presença de 222 docentes, foi rejeitado com apenas 9 votos contrários e 
uma abstenção.  Os docentes da UFG ainda aprovaram a continuidade da greve, a suspensão do 
repasse ao PROIFES e a destinação desse valor ao Comando Nacional de Greve.  Os docentes 
ainda aprovaram a posição de que a diretoria da ADUFG não representa os professores da UFG 
quando está compondo o Proifes, além de que a ADUFG faça gestão junto ao Proifes para que esta 
Federação não encaminhe emails aos professores da UFG.  A ata completa pode ser lida no link 
abaixo. 

 
 
Docentes da UFSCar aprovam retorno às aulas, em Assembléia com 48 docentes 
 
A Assembléia Geral da ADUFSCar (docentes dos 3 campi) realizada no dia 26 de julho, após 
exposição detalhada sobre o caminhar das negociações e sobre a proposta do governo 
apresentada no dia 23 de julho, realizou amplo debate, após o que decidiu votar as propostas 
(...). Proposta 1: Aprovar a proposta do Governo e indicar aos professores o voto favorável na 
Consulta à aceitação da proposta.  A  Proposta 1 foi aprovada, com 41 votos a favor, 3 votos 
contra e 4 abstenções.  Ainda em consonância com a posição indicada pelo PROIFES, a 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1032615/decreto-7777-12
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1032615/decreto-7777-12
http://carosamigos.terra.com.br/index/index.php/cotidiano/2319-greve-nas-federais-governo-endurece-e-sindicatos-repudiam
http://www.anfip.org.br/publicacoes/noticias/publicacoes_noticiasindex.php?id=24591
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7777.htm
http://comandogrevedocentesufba.blogspot.com.br/
http://www.adufg.org.br/dados/editor/file/ATA da Assembleia Geral do Professores em 26 07 2012.pdf


ADUFSCar irá realizar Consulta aos professores.  (...) Haverá Consulta Presencial no dia de 
amanhã, 6ª feira, 27 de julho, seguida de Consulta Eletrônica que ocorrerá entre os dias 28 de 
julho, sábado, e o dia 1º de agosto, 4ª feira. Serão evidentemente retirados das listagens desta 
última os nomes dos docentes que tiverem votado na Consulta Presencial. O resultado final 
será encaminhado ao PROIFES-Federação. 

 
 
UFRGS, rejeita proposta do governo em Assembléia do Campus do Centro 
A Assembléia Geral dos docentes da UFRGS, no dia 26 de julho, na FACED (Campus Centro) 
repreovou proposta do MPOG/MEC.  A AG ainda aprovou duas moções: uma de apoio à 
participação da FASUBRA na mese de negociação e outra de repúdio ao PROIFES, pela 
postura anti-democrática na mesa de negociação e desrespeitosa com suas bases. 
Moção de repúdio ao PROIFES: não em nosso nome! 
A Assembleia Geral dos docentes da UFRGS, realizada no dia 26 de julho de 2012, torna 
pública a posição de repúdio ao PROIFES-Federação que, em comunicado desta semana, 
afirmou que as reivindicações nacionais do movimento grevista docente teriam sido atendidas 
pelo governo, recomendando o encerramento da greve das IFES. A atitude do PROIFES tem 
sido nociva à luta dos professores, à medida que decide em gabinete à revelia da categoria, 
contrapondo-se aos processos democráticos conduzidos pelo Comando Nacional de Greve, 
que preza o respeito pela ampla discussão e votação em Assembleia. 

 

ADUFC-Sindicato fará Assembleia na segunda-feira para avaliar nova proposta do 
Governo Federal 
Na próxima segunda-feira (30), os professores da Universidade Federal do Ceará (UFC) e da 
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) irão avaliar a 
nova proposta de reestruturação da carreira docente, apresentada pelo  Governo Federal na 
noite desta terça-feira (24). A Assembleia Geral Extraordinária acontecerá às 8h, em primeira 
convocação, ou às 9h, em segunda convocação, no Auditório do Centro de Ciências, no 
Campus do Pici. Atentem para o horário um pouco mais cedo do que o tradicional. 

 
 
 

http://www.adufscar.org.br/
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Greve das Universidades Federais e o Silêncio da Mídia 
Por  Joana Tavares 
Perseu Abramo já dizia, no seu clássico “Padrões de manipulação da grande imprensa”, que a 
mídia comercial lança mão de diversos artifícios para divulgar uma versão distorcida da 
realidade. Ele advertia que “não é todo o material que toda a imprensa manipula sempre”, mas 
que há padrões observáveis no conjunto da produção jornalística que demonstram que a 
maioria incorre em algum grau de manipulação. E nem é preciso dizer que toda manipulação 
tem objetivos e interesses. 

  

Governo Decide pressionar reitores para volta às aulas 

O governo pressionará os reitores das universidades federais a retomar as aulas em agosto, 
pondo fim à greve que já dura mais de dois meses.  Segundo a Folha apurou, o principal 
instrumento de pressão será a possibilidade de eles sofrerem uma ação de improbidade 
administrativa por manter o pagamento do salário dos professores que estão em greve. A folha 
de ponto encaminhada por eles ao Ministério do Planejamento não expôs o cenário de 
paralisação nas instituições -57 das 59 universidades estão sem aulas. Para a pasta, o cenário 
é de uma "greve remunerada", o que é visto como inaceitável. O governo espera resposta dos 
sindicatos e acredita na volta ao trabalho. Se isso não ocorrer, a hipótese de entrar com ação 
de improbidade administrativa contra os reitores será analisada. 

 

 

Em nota, ANDES rejeita proposta 
do governo 
   
O Sindicato Nacional dos Docentes 
das Instituições de Ensino Superior 
(Andes-SN), principal entidade 
representativa dos professores de 
instituições federais de ensino, 
divulgou nesta quarta-feira (25/07) um 
comunicado oficial rejeitando a nova 
proposta do Ministério do 
Planejamento. 
De acordo com o sindicato, o texto foi 
encaminhado às universidades de 
todo o País, a fim de embasar as 
assembleias que acontecerão entre 
hoje e segunda-feira, dia 30. Nos 
encontros, será votado o 
posicionamento de cada instituição 
sobre o fim ou continuidade da greve 
dos docentes, que já dura 71 dias. 
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