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1. PRESENTES NAS REUNIÕES (ANEXO I) 
 
2. INFORMES  

2.1  INFORMES GERAIS DO CNG  
•  Avaliação da assessoria jurídica em relação à solicitação do MPOG para o corte do 

ponto: o MPOG fez um orientação aos Reitores e o governo não pode passar  por 
cima da autonomia universitária desta forma a orientação do jurídico é para que  
os comandos locais de Greve façam reunião com seus Reitores e fiquem atentos ao 
fechamento da folha de 20 a 30 de julho. Devemos nos tranquilizar e tranquilizar a 
nossa base. 

• Organização dos eventos da semana 16 a 20/07: Almir está participando das 
reuniões com o Fórum das 31 entidades do SPFs e 3 centrais sindicais: CUT, CSP 
Conlutas, CTB  para a organização do acampamento que acontecerá em frente ao 
MPOG entre os dias 16 e 20 e da Marcha do dia 18. Foi lançado o cartaz com a 
frase: CHEGA de ENROLAÇÃO, NEGOCIA DIlMA! Os cartazes serão enviados para 
todas as seções sindicais. 

• A Comissão de Comunicação passará a colher, em vídeos, depoimentos de 
membros do CNG/ANDES-SN, sobre a greve nacional dos docentes das IFEs; 

• A Revista Veja está preparando uma matéria sobre a precariedade nas condições 
das IFEs. Nesse sentido o CNG orienta os delegados a entrarem em contato para 
mandar material, foto etc, tendo o cuidado de verificar o caráter da matéria junto à 
revista. 

• Relato da reunião do CNG e ANDES SN com a diretoria da ANDIFES (Anexo II) 

2.2  INFORMES DOS CLGs  – (ANEXO III) 
 
3. ENCAMINHAMENTOS 
3.1  Entrega da Carta à Presidenta Dilma 
       No dia 11/07/12 o Comando Nacional de Greve irá ao Palácio do Planalto para  
entregar uma carta elaborada por este comando à Presidente Dilma. 
3.2.   Ato conjunto SINASEFE e FASUBRA e Reunião da Comissão de Educação da 
Câmara 
      Representantes do CNG e da Diretoria do ANDES SN, irão no dia 11/07/12 participar 
de Ato conjunto com a FASUBRA e SINASEFE no Congresso Nacional, e em seguida 
participarão de reunião da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. 
   
4. MOÇÃO DE APOIO  
4.1. Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em Educação – ANPED (ANEXO IV) 
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5. ANEXOS 

ANEXO I – PRESENTES NAS REUNIÕES 

LISTA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DO CNG do dia 09/07/2012 

 
 Diretoria: Marinalva Silva Oliveira, Almir Serra Martins Menezes Filho, Luiz Henrique 
Schuch, Claus Akira Matsushigue. 
Delegados: Gilson Vieira Monteiro (ADUA), Gilberto da Silva Marques (ADUFPA ), 
Francileide de Araujo Rodrigues (SINDUFPA-MAB), Daniele Andrade Souza (ADUFCG), 
Natália Conceição F. Barros (ADUFEPE), Jaqueline Bianque de Oliveira (ADUFERPE), Pedro 
Leite Santana (ADUFS), Adriana de Fátima Brabosa Araujo (ADUnB), Diego Basile 
(ADUFG), Lee Yan Sheng (ADUFMAT), Fabiano Antonio dos Santos (ADUFMS), Gicelma da 
Fonseca Chacarosqui Torchi (ADUFDOURADOS), Antonio Rodrigues Belon (ADELESTE), 
Suzana Maria Zatti Lima (SINDCEFET-MG), Neli Edite dos Santos (ADUFTM), Paulo Cesar 
de S. Ignácio (APESJF), Amélia Carla Sobrinho S. Bifano (ASPUV), Maria Rosemary Soares 
dos Santos (CLG-UFMG), Rafael da Silveira Gomes (ADUFES), Rosamaria Correia das Neves 
(ADUFRJ), Luciano Rodrigues de Souza Coutinho (ADUFRJ), Elisabeth Orlett (ADUNI-RIO), 
Washington da Costa (ADCEFET-RJ), Eblin Joseph Farage (ADUFF), Heitor Fernandes 
Mothé Filho (ADUR-RJ), Astrid Baecker Avila (APUFPR), Althen Teixeira Filho (ADFPEL), 
Cesar Beras (SESUNIPAMPA), Tereza M. S. Dulci (ADUNILA), Waliston Luiz Lopes 
Rodrigues Silva (ADFUNREI). 
Observadores: Eduardo Henrique Rosa Santos (ADUFG), Tania Lucia (ADUFF), Francine 
Helfreich (ADUFF), Mônica de M. Cardoso (APUFPR), Rubens Pazin Carne Varolho 
(ADUFMAT),. 
Visitantes: Ricardo de F. Lucena (SINDUFPA-MAB-SSIND). 

LISTA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DO CNG do dia 10/07/2012 

 
Delegados: Clarissa Knoechelmam (SINDUFPA), Marcela Amaral (ADUFERSA), Gilson 
Vieira Monteiro (ADUA), Gilberto da Silva Marques (ADUFPA), Francileide de Araujo 
Rodrigues (SINDUFPA-MAB), Daniele Andrade Souza (ADUFCG), Natália Conceição F. 
Barros (ADUFEPE), Jaqueline Bianque de Oliveira (ADUFERPE), Pedro Leite Santana 
(ADUFS), Eduardo Henrique Rosa Santos (ADUFG), Liliane M. M. Machado (ADUnB), Lee 
Yan Sheng (ADUFMAT), Fabiano Antonio dos Santos (ADUFMS), Gicelma da Fonseca 
Chacarosqui Torchi (ADUFDOURADOS), Antonio Rodrigues Belon (ADELESTE), Suzana 
Maria Zatti Lima (SINDCEFET-MG), Neli Edite dos Santos (ADUFU), Paulo Cesar de S. 
Ignácio (APESJF), Amélia Carla Sobrinho S. Bifano (ASPUV), Maria Rosemary Soares dos 
Santos (CLG-UFMG), Rafael da Silveira Gomes (ADUFES), Luciano Rodrigues de Souza 
Coutinho (ADUFRJ), Elisabeth Orlett (ADUNI-RIO), Eblin Joseph Farage (ADUFF), Heitor 
Fernandes Mothé Filho (ADUR-RJ), Mauro Titton (SS do ANDES-SN na UFSC),  Astrid 
Baecker Avila (APUFPR), Julio Spanó (ADFPEL), Luciano Miranda (SESDUFSM), Cesar 
Beras (SESUNIPAMPA), Tereza M. S. Dulci (ADUNILA), Gilson Lameira de Lima (ADUFABC) 
Observadores: Francine Helfreich (ADUFF), Mônica de M. Cardoso (APUFPR), Ricardo de 
Figueiredo Lucena (ADUFPB), Rubens Pazin Carne Varolho (ADUFMAT), Dalton Rocha 
Pereira (CLG-UFMG). 
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Visitantes: Valdenizia Peixoto (ADUnB), Waliston Luiz Lopes Rodrigues Silva 
(ADFUNREI). 

 
ANEXO II  

 
REUNIÃO COM DIRETORIA DA ANDIFES E CNG-ANDES (no dia 10/07/2012, às 11h): 

PRESENTES: Pelo CNG-ANDES: Marinalva Silva Oliveira (presidente do ANDES), Luiz 
Henrique Schuch (1º Vice-presidente do ANDES), Antonio Rodrigues Belon (CNG e CLG-
UFMS) e Astrid Baecker Avila (CNG e CLG-UFPR); Pela ANDIFES: João Luiz Martins 
(presidente da ANDIFES) Carlos Edilson de Almeida Maneschy (vice-presidente da 
ANDIFES , Maria Lúcia Cavalli Neder (suplente da 2ª vice-presidencia), Gustavo Henrique 
de Sousa Balduino (Secretário executivo da ANDIFES). 

A reunião teve início com a exposição da Marinalva Oliveira retomando todas as tentativas 
do CNG-ANDES em iniciar as negociações com o governo e as inúmeras reuniões que 
foram por este canceladas, culminando no pedido de uma trégua na greve dos docentes, no 
último dia 07 pelo secretário da SESU-MEC Amaro Lins. João Martins colocou que a 
preocupação da ANDIFES é com a inclusão de um código de greve no SIAPE que permitirá 
ao MPOG tomar atitudes que em 2001 não seriam possíveis. Corroborou com o 
apresentado pelos membros do CNG-ANDES de que o governo se fechou em relação às 
informações. Na avaliação do secretário executivo da ANDIFES é de que o governo não irá 
apresentar proposta aos docentes antes do prazo estabelecido pelo próprio governo que 
pode ser 31 de julho ou agosto e isso se deve ao fato da estratégia adotada de não negociar 
com uma categoria sendo que para as outras não há propostas. Caso haja uma proposta 
para os docentes e estes a aceitem, a greve não será resolvida nas Universidades, pois os 
técnicos continuarão seu movimento. 

A ANDIFES reafirmou seu compromisso com o apoio à greve dos docentes e seu empenho 
em dialogar com parlamentares, com o MEC, no sentido da agilizar o processo negocial. O 
seu presidente comprometeu-se de ao final da reunião do pleno da ANDIFES, que ocorreu 
no mesmo dia, repassar os encaminhamentos tirados nessa. 

Sobre o comunicado 552047 do SIAPE foi perguntado se o Andes tomaria alguma medida 
no campo jurídico, Marinalva respondeu que o comunica lançado pelo governo é uma 
recomendação e não uma obrigação, portanto, não teríamos objeto para uma causa 
jurídica. Isso será analisado caso seja transformado em uma ação efetiva do governo. 

Todos os participantes da reunião mostraram-se interessados na resolução da greve e 
insatisfeitos com a demora por parte do governo de iniciar as negociações e apresentar 
uma contraproposta. A reunião foi finalizada com a fala da Marinalva ressaltando que o 
governo é o responsável pelo prejuízo do alongamento da greve, demonstrando seu 
descaso com a educação. 
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Anexo III 
 

Informes do CLGs 
ADUnB: - AG  na quinta-feira (depois de 18 dias sem AG); - AG unificada (Docentes, 
Técnicos-administrativos e Estudantes) amanhã, terça-feira, 9 da manhã; CLG elegeu 
comissão para participação no Fórum/Coordenação das greves no DF hoje às 19 horas na 
sede da CSP-Conlutas; o CLG solicita presença de representante do CNG na atividade – 
debate sobre EAD e carreira docente a ser transmitido para todos os pólos – quinta-feira, 
às 19 horas; o CLG solicitou reunião com o reitor hoje 17 horas para conversar sobre corte 
de ponto; foi solicitado ao CLG enviar dois representantes para dar entrevista na TV 
comunitária.Informe para comunicado ADUnB. 
-ADUFDOURADOS:  UFGD foi a 46 Universidade a entrar em Greve. Já fez 03 
manifestações de rua, camisetas de Greve e adesivos. Reúne-se toda terça para discutir as 
pautas locais e de quinta em assembléia de greve. Esta semana haverá um seminário coma 
seguinte estrutura: 09.07 – Reunião dos docentes em cada uma das 11 (onze) Unidades 
Acadêmicas; 10.07 – Reunião dos 03 grupos de trabalho (GT) por Área de conhecimento 
(03); 11.07 – Tema: Universidade pública: tendências e perspectivas.Convidado: Prof. 
Ziliane (FCH) e Carlos Martins (UFMS);12.07 – Tema: Políticas públicas de expansão das 
IFES  com um convidado da UFPR e três membros da UFGD: representado três grandes 
áreas do conhecimento: Biológicas e da Saúde (FCS e FCBA); Humanas (FACE, FCH, FAED, 
FACALE, FADIR E ESTUDOS INDÍGENAS) e; Agrárias, Exatas e Engenharias (FCA, FACET E 
FAEN). 13.07 – Discussão sobre a carreira docente (a que temos e a proposta), com 
possibilidade de estender a discussão para outro dia.Convidado: ANDES  1º Vice  
Presidente da Pantanal Regional, professor Dorival Gonçalves Junior. O Comando de Greve 
Local e a Adufdourados agendou com o Reitor uma reunião que acontecerá hoje,  09 de 
julho, 16h e 30 min.,  para tratar  sobre corte do ponto. 
 -ADUA:  informa que Fizeram  Ato Público Unificado com Estudantes e Técnicos da Ufam 
em greve, mais a participação de 10 entidades, inclusive indígena, com aproximadamente 
1.500 pessoas; Principais atividades do calendário da semana da Adua: quinta-feira, dia 
12, das 17h às 19h - Carros de som e panfletagem; dia 13/07 - Dia Internacional do Rock - 
Panfletagem; Dia 18/07 - Será o dia de um novo Ato Público Unificado, ainda em 
construção com as demais entidades - Para o Ato nacional a Adua tentará enviar uma 
delegação a partir de Humaitá; Dia 15/07 - Assembleia Geral para tratar da "ameaça do 
corte de ponto". Por fim, o informe individual, do professor Gilson Vieira Monteiro, sobre a 
"Carta aberta ao secretário Sérgio Mendonça", publicada no Blog Ufam para o futuro : 
www.ufamparaofuturo.blogspot.com, publicada sábado, dia 07 de julho de 2012.   
-ADUFERSA: informa que os Comando Locais de  Greve dos docentes e TAE’s da 
UFERSA se reuniram no dia 09 de julho com o  reitor para discutir  a comunicação do 
MPOG acerca do corte de ponto dos grevistas. O reitor afirmou que NÃO HAVERÁ CORTE 
DE PONTO NA UFERSA, considerando a autonomia universitária, e que até o momento a 
greve não foi judicializada, não podendo, portanto, ser considerada ilegal, frente à 
ausência de proposta concreta por parte do governo. 
-ADUPA: em reunião com os comandos de greve dos docentes e dos técnico-
administrativos da UFPA, em 09/07/12, o reitor Carlos Maneschy, que também é vice-
presidente da Andifes, assumiu o compromisso de não cortar o ponto dos servidores da 
instituição que aderiram ao movimento grevista. Maneschy garantiu que vai ignorar, por 
enquanto, a determinação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que 
orienta os reitores a informarem as faltas dos servidores em greve para desconto no 
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salário. Para ele, a orientação do Ministério do Planejamento é precipitada, pois é preciso 
esgotar todas as possibilidades de negociação. 
-ADUFMAT: dia 13/07 ocorrerá uma reunião unificada (Adufmat, Sinasefe-MT, Sintuf e 
estudantes) com parlamentares federais para discutir a greve nas IFEs de MT; e dia 17/07 
ocorrerá a saída da caravana unificada de Mato Grosso. E foi comunicado o seguinte: 
"Solicitamos ao ANDES que invista nessa atividade, principalmente em organização e com 
vastos recursos financeiros, não deixando essa responsabilidade gigantesca somente a 
cargo do CNG. Queremos muito barulho, muita brincadeira e descontração na marcha e 
acampamento, tais como trios elétricos, desenvolvimento de atividades recreativas etc. 
Nós provavelmente consigamos levar mais de 5 ônibus. Ficaremos acampados durante 
dois dias, ou seja, provavelmente sairemos de Brasília no dia 20/07 (todos levarão suas 
barracas, etc.). Vamos custear a manutenção do nosso grupo em termos de alimentação 
durante esses dias. Estamos preparando as camisetas, faixas, etc. Desse modo, teremos 
muita responsabilidade e um custo enorme. Por isso, queremos uma boa contrapartida do 
sindicato, no sentido, em especial, de termos um ato organizado e, ao mesmo passo, 
agradável."  
- ADUFPB: Dia 04/07, pela manhã, ato público com aula publica e participação de vários 
sindicatos em greve (Técnico administrativo UFPB, ADUFCG, IBAMA, SINDFET, e outros). 
Com boa participação da comunidade. Local: Centro de João Pessoa/PB;Toda quarta feira 
acontece o CINE GREVE, com filmes temáticos e na sede da ADUFPB.;Dia 07/07. 
Caminhada da Greve na praia de Tambaú, na parte da manhã.Dia 06/07, a tarde. Audiência 
Pública com parlamentares convidados na Faculdade de Direito. Presença do Deputado 
Federal Efrain Filho e representante do Deputado Federal Luiz Couto. Com a presença de 
representação de vários sindicatos e boa participação de professores, servidores técnicos 
administrativos e estudantes.Dia 12/07. Assembléia geral. Pela manhã.  Reunião dos GTs a 
tarde.Dia 12/07. Reunião do CLG com Reitor às 17 horas;Dia 13/07. Ato político cultural 
com artistas da cidade de João Pessoa/PB.Dia 09 e 12/07. Reunião do Comando Local de 
Greve. 
- ADLESTE: Reunião com Reitora ocorrendo agora à tarde (14 horas) sobre o “corte de 
ponto” e outros temas.Debate sobre carreira docente na UFMS com representantes do 
ANDES-SN e do proifes .Dia 10/07/2012, às 14 horas.Transmissão em videoconferência 
para os diversos campi em três lagoas será no auditório do bloco de história e geografia. 
Participação ao vivo dos presentes, com bloco de questões. 
-ADFUNREI: Assembleias com aproximadamente 60 professores.  Cine-greve com debates 
todas as quintas. Reuniões nos campi avançados nas terças. Inclusão da voz dos campi 
avançados na assembleia geral. Situação do processo de construção da pauta local de 
reivindicações: formando a comissão. Greve nas pós e no EAD: Debate na última 
assembleia. Será pautado, novamente, na próxima assembleia. Reunião com a reitoria na 
terça-feira sobre a suspensão do calendário (aprovada em assembleia). 
- ADUFMS: informes da semana do comando de greve unificado da UFMS. Foi realizada 
reunião do comando unificado de greve da UFMS em Coxim/MS no dia 06/07/2012. Nesta 
reunião, ficou indicado a organização de dois ônibus (um para estudante e outro para 
docentes) que dependerá da disponibilização de recursos por parte da ADUFMS. Ocorrerá 
amanhã, dia 10 de julho, debate sobre carreira docente. O debate ocorrerá em Campo 
Grande, transmitido por videoconferência a todos os campi da universidade. Haverá 
representante do Andes e do PROIFES. 
Hoje, dia 09/07, ocorre a primeira reunião do movimento docente com a reitora.Ocorre 
semanalmente atos unificados entre professores, estudantes e servidores. 
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-ADFF: Na última sexta-feira após a notícia de orientação do corte de ponto por parte do 
governo federal, realizamos uma reunião extraordinária do CLG. O Comando decidiu por 
fazer uma nota pública que na própria sexta foi encaminhada para os professores e 
postada em nosso blog e nas redes sociais. Também decidimos por solicitar uma audiência 
com o reitor e fizemos contato com o gabinete que informou que até aquele momento não 
tinham informações sobre a orientação de corte de ponto.  
A partir das duas últimas AG definimos como metodologia a realização de um seminário 
que antecede a assembléia para discutir a pauta de nossa greve com exposição e debate. 
Para a próxima AG faremos uma apresentação da sistematização sobre as condições de 
trabalho que estão elaboradas pelas unidades e cursos e enviadas ao CLG e também uma 
exposição sobre o histórico das greves, as lutas e as conquistas da categoria incluindo um 
debate sobre a possibilidade de corte de ponto. 
Definimos no comando unificado local pela construção de uma pauta unificada que está 
em processo de construção e deve ser finalizada essa semana para ser apresentada a 
reitoria. Também elaboramos uma cartilha sobre condições de trabalho e já estamos 
produzindo o segundo texto sobre o mesmo assunto. 
Faremos um ato unificado, no dia 11 de julho em defesa da educação e da saúde pública 
em frente ao hospital universitário Antônio Pedro em Niterói, unificando o estado e os 
SPF´s. 
A partir dessa semana estamos intensificando a comunicação com a colocação de autdoor 
e busdoor na cidade de Niterói com o seguinte conteúdo: Universidades Federais em greve 
Dilma, negocie com a educação pública, já! 
- APUFPR: A UFPR realiza no mês de julho um 22º Festival de Inverno, na cidade de 
Antonina, litoral do Paraná. A abertura foi no dia 07.07 com a presença de estudantes 
técnicos e professores, que além de realizarem uma fala na abertura do evento 
apresentaram uma paródia da música “Oração” da Banda Mais Bonita da Cidade, como 
forma de protesto e manifestação de nosso movimento unificado. 
No dia 09.07, o CLG foi recebido em audiência na Assembleia Legislativa do Paraná para 
tratar da pauta do movimento docente e solicitar a intervenção dos deputados em favor da 
greve. 
Foi realizado no dia 10.07, ato público do conjunto dos servidores públicos federais, as 9h 
na Praça Santos Andrade, com a presença de cerca de 500 participantes. 
No dia 11.07 a reitoria da UFPR recebe o movimento unificado dos seus segmentos para 
negociar a pauta unificada das categorias. 
-  UNIPAMPA/RS  - para o comunicado Situação geral: 10 campis parados, reforço dos 
TAES em 09 campus. Mobilização: Realidade multicampi – mobilização com  agendas 
permanentes(aulas publicas, atos, distribuição de roupas, brechós, e mobilização 
constante, atividades culturais) Organização: Assembleias semanais Pauta atual das 
assembleias: A pauta da semana – corte de ponto, estamos conversando com a reitoria a 
sobre o assunto (encaminhou-se nota de solicitação de  esclarecimento). 
- ADUFF: - participamos dos atos do dia 03.07 proposto pelo Comando estudantil e do ato 
de "recepção" à presidente Dilma, realizado no dia  06.07.Nos dois o eixo foi " por 
negociação,já !Realizamos Assembléia Geral no dia 04.07. AG foi precedida por um 
seminário sobre condições de trabalho. A  AG  aprovou por unanimidade pela 
continuidade da greve e sua radicalização.  
- ADELESTE: 1.Reunião com Reitora ocorrendo agora à tarde (14 horas) sobre o “corte de 
ponto” e outros temas.2.Debate sobre carreira docente na UFMS com representantes do 
ANDES-SN e do proifes .Dia 10/07/2012, às 14 horas transmissão em videoconferência 
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para os diversos campi em Três Lagoas será no auditório do bloco de história e geografia. 
Participação ao vivo dos presentes, com bloco de questões. 
- SSANDESUFSC: Haverá ato conjunto com os TAEs e estudantes em defesa da educação 
pública, no dia 11.07, em frente à reitoria, com debate sobre a conjuntura nacional e 
sobre a situação da greve dos trabalhadores do setor público, e contra a privatização da 
saúde através da Ebserh. Estão sendo construídas atividades unificadas de greve, com 
agenda de debates sobre a pauta de reivindicações. No dia 12.07, haverá de debate sobre 
os rumos das políticas educacionais brasileiras, no dia 16.07 reunião do fórum unificado 
e estamos construindo a participação no ato unificado em Brasília no dia 18.07.  
- ADUF-CG: Tivemos o dia inteiro de atividades quase ininterruptas no CLG, com 
ocupação temporária do gabinete do reitor, das 11 às 16h, até o final da reunião com o 
vice, prof. Edilson Amorim. Houve o compromisso dele em reunir sua base política e 
tentar rever a decisão do reitor quanto a adesão a`Ebserh. O vice-reior também se 
comprometeu que a reitoria não irá tomar nenhuma iniciativa de corte de ponto dos 
servidores/docentes em greve, até por reconhecer o primeiro apoio do Colegiado Pleno. 
Foi bom fato político, a imprensa teve presente, mas a discussão deixou clara a 
compreensão e posição da reitoria quanto ao tema: querem a EBSERH e farão gestão para 
isso! Em seguida, continuamos a reunião do CLG até às 18:30h. Ainda planejamos para a 
próxima 4ª feira, dia 11, ato público na frente da ufcg, com fechamento dos portões para 
veículos, panfletagem etc, seguindo-se em carreata até o centro, onde faremos 
panfletagem na pça da bandeira e no terminal de integração. A tarde, reunião do CLG p/ 
preparação da Assembleia do dia 12. 5ª, AG pela manhã; e à tarde, reunião intinerante 
dos CLGs em SUMÉ, com sarau cultural à noite. Também participaremos de reunião do 
Conselho Municipal de Saúde, oportunidade na qual faremos o debate sobre privatização 
dos HUs, EBSERH, etc. e mediações políticas com a direção do Hospital Universitário. 

UNILA: Apesar de termos puco tempo de existência e um número pequeno de professores, 
120 no total, com aproximadamente 40% de docentes estrangeiros, estamos bastante 
mobilizados desde o dia 24 de maio. Temos atividades diárias em conjunto com os 
técnicos e os estudantes, com destaque para os atos públicos na Tríplice Fronteira. Essas 
atividades são muito importantes, pois metade dos nossos alunos, aproximadamente 
700,são estrangeiros e nós tínhamos o temor que eles abandonassem a instituição.Esta 
semana encerramos as negociações da pauta local. Muitos professores estão mobilizados 
nas comissões locais e o reitor acatou a maior parte das nossas demandas. O desafio agora 
é manter a greve e lutar pelas demandas da pauta nacional, mesmo com a ameaça de corte 
de ponto, já que 60% dos nossos docentes são professores visitantes com contratos 
temporários. 
SSAndesUfsc: Haverá ato conjunto com os TAEs e estudantes em defesa da educação 
pública, no dia 11.07, em frente à reitoria, com debate sobre a conjuntura nacional e sobre 
a situação da greve dos trabalhadores do setor público, e contra a privatição da saúde 
através da Ebserh. Estão sendo contruídas atividades unificadas de greve, com agenda de 
debates sobre a pauta de reivindicações. No dia 12.07, haverá de debate sobre os rumos 
das políticas educacionais brasileiras, no dia 16.07 reunião do fórum unificado e estamos 
construindo a participação no ato unificado em Brasília no dia 18.07. 
ASPUV - Na Universidade Federal de Viçosa, os Comandos Locais de Greve dos 
movimentos de professores, funcionários e estudantes organizaram uma  programação 
conjunta para ser desenvolvida no decorrer desta semana,  quando acontece a Semana do 
Fazendeiro, evento que reúne mais de  5.000 pessoas no Campus. O público é constituído 
de pequenos  produtores rurais e suas famílias, empresários rurais e pessoas da  região 
que visitam o evento. O objetivo é divulgar os motivos pelos  quais estamos em greve, por 
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meio de um conjunto de ações: Stand, com  divulgação de documentários, panfletos e 
disponibilização de  informações à população, espaço de fala em vários momentos como 
na  abertura, troca de saberes onde participarão outros movimentos  sociais. Nesta terça, 
dia 10 de julho, realizaremos a MARCHA EM  DEFESA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA E DE 
QUALIDADE NO BRASIL. 
 
ADUFPE: Deliberações do CLG da ADUFEPE 09/07 
Na manhã desta segunda-feira o CLG da ADUFEPE reunido no Auditório prof. Paulo Rosas 
aprovou as seguintes deliberações: 

• Cobrar do Reitor a Reunião do Conselho Universitário para sexta-feira, 13/07; 
• Cobrar uma nota sobre o ponto de corte dos servidores em greve; 
• Pedir que a declaração da profa. Ana Cabral na matéria do Diário de Pernambuco 

(link: 
http://www.impresso.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/cadernos/vida-
urbana/2012/07/09/interna_vidaurbana,24464/inicio-das-aulas-do-ctg-e-
mantido-pela-ufpe.shtml) seja refeita; 

• Será realizado um café da manhã no hall do Auditório da ADUFEPE nesta terça-
feira (10/07) das 08h às 09h, após o café será realizada a Reunião do CLG de 09h 
às 11h; 

• Cobrar do Reitor uma nota para os jornais impressos do estado sobre o calendário 
acadêmico da UFPE. 
 

Por volta das 11h os docentes presentes na reunião do CLG encaminharam-se para a 
reitoria para cobrar do Reitor uma data concreta para a reunião do Conselho 
Universitário. O Reitor informou que logo que retornar de Brasília irá marcar uma nova 
reunião com os três segmentos (docentes, estudantes e servidores técnico-
administrativos) para discussão de pauta local e preparação de pauta para reunião com o 
Conselho Universitário.  

 
Reitor da UFPE desmarca reunião com sindicatos  

 
Na manhã desta segunda-feira, 09, o Comando Local de Greve da ADUFEPE foi 

informado que a reunião prevista para amanhã, 10, envolvendo o Reitor da UFPE, 
professor Anísio Brasileiro, com os docentes e servidores técnico-administrativos foi 
desmarcada. A secretária do Reitor informou que devido à convocação para a reunião da 
Andifes (Associação Nacional de Dirigentes Federais do Ensino Superior) em Brasília, o 
Reitor não dispõe mais de agenda para discutir as reivindicações locais das categorias.  

Uma nova reunião será marcada ainda esta semana, quando o Reitor retorna para 
Recife, provavelmente na quinta-feira. Com a mudança de data, a reunião com o Conselho 
Universitário, prevista para o dia 12 ou 13/07, poderá não ocorrer.  

Os docentes se uniram aos técnico-administrativos na frente da Reitoria para 
cobrar do Reitor uma data para reunião com o Conselho Universitário.  

 
Pauta de reivindicação local 
Nas últimas assembleias realizadas pelos docentes da UFPE foram aprovados os pontos de 
pauta de reivindicações local entregue ao Reitor.  
 

• Suspensão do calendário acadêmico; 
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• Suspensão dos editais internos da reitoria e envio de ofício, por meio da reitoria da 
UFPE, as agências do CAPES, FACEPE e CNPQ para adiamento de prazos de defesas 
e editais; 

• Melhores condições de trabalhos; 
• Segurança; 
• Acesso à internet nos Campi de Vitória e Caruaru; 
• Paralisação do SIG@. 

 
ANEXO IV 

MOÇÂO DE APOIO 
NOTA DE APOIO DA ANPED 

(ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO)  
ÀS GREVES DOS DOCENTES, TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS E ESTUDANTES 

A ANPEd, por meio de sua Diretoria, vem a público manifestar seu apoio às 
greves dos docentes, dos técnico-administrativos e dos estudantes das Universidades 
Públicas e reconhecer a legitimidade de suas reivindicações. Entendemos que essas greves 
estão inseridas em amplo movimento nacional que visa garantir as condições necessárias 
para a definição e implantação de um projeto de Educação Superior pública, gratuita, de 
qualidade e acessível a todos.  Tendo em vista a construção de uma universidade pública 
de qualidade, faz-se necessário implementar políticas públicas que garantam condições 
para a realização do ensino, pesquisa e extensão, que promovam a expansão de 
vagas/matriculas públicas com qualidade, que assegurem o acesso e a permanência dos 
estudantes e que valorizem os docentes e técnico-administrativos com planos de carreira 
e salários dignos. Para o cumprimento de tais condições entendemos que o Governo 
Federal deve cumprir com sua função constitucional relativa à expansão de uma Educação 
Superior pública de qualidade por meio do diálogo e da apresentação de propostas que 
contemplem as reivindicações dos movimentos docentes, técnico-administrativos e 
estudantil, de modo a assegurar a retomada urgente do trabalho nas instituições federais.  
Nesse contexto, a ANPEd  reafirma seu compromisso em lutar pelo fortalecimento da pós-
graduação e da pesquisa na área da Educação no Brasil, comprometendo-se com a: a) 
democratização e melhoria da qualidade da educação no Brasil, em seus diferentes níveis e 
modalidades; b) expansão qualificada da pósgraduação em educação, que resulte em 
sólida formação acadêmica, produção intelectual relevante e comprometida com a 
resolução dos problemas da sociedade e da 
educação brasileira. Tais compromissos implicam em lutar pela aprovação e real 
efetivação do Plano Nacional de Educação (PNE), com a exigência de o poder público 
investir 10% do PIB em Educação.  
 

Diretoria da Anped 
 
Rua Visconde de Santa Isabel, 20 Conj. 206-208 – Vila Isabel – RJ – CEP. 20560-120 
 (21) 2576-1447 / 2576-2137 – Fax: (21) 3879-5511  
secretariaexecutiva@anped.org.br – anped@anped.org.br – www.anped.org.br  
CNPJ 300184100001-20  
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  ANEXO V 
QUADRO DA GREVE 

 
SITUAÇÃO DO MOVIMENTO DOCENTE  (10/07 – 18 horas) 

 
INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO EM GREVE 
 

 
Seção Sindical 

1. Universidade Federal do Amazonas ADUA 
2. Universidade Federal de Roraima SESDUF-RR 
3. Universidade Federal Rural da Amazônia ADUFRA 
4. Universidade Federal do Pará ADUFPA 

SINDUFPA-Marabá 

5. Universidade Federal do Oeste do Pará SINDUFOPA 
6. Universidade Federal do Amapá SINDUFAP 
7. Universidade Federal do Maranhão APRUMA 
8. Universidade Federal do Piauí ADUFPI 
9. Universidade Federal Rural do Semi-Árido ADUFERSA 
10. Universidade Federal da Paraíba ADUFPB 
11. Universidade Federal de Campina Grande ADUFCG 

ADUFCG-Patos 
ADUC-Cajazeiras 

12. Universidade Federal Rural de Pernambuco ADUFERPE 
13. Universidade Federal de Alagoas ADUFAL 
14. Universidade Federal de Sergipe ADUFS 
15. Universidade Federal do Triângulo Mineiro ADUFTM 
16. Universidade Federal de Uberlândia ADUFU 
17. Universidade Federal de Viçosa ASPUV 
18. Universidade Federal de Lavras ADUFLA 
19. Universidade Federal de Ouro Preto ADUFOP 
20. Universidade Federal de São João Del Rei ADFUNREI 
21. Universidade Federal do Espírito Santo ADUFES 
22. Universidade Federal do Paraná APUFPR 
23. Universidade Federal do Rio Grande APROFURG 
24. Universidade Federal do Mato Grosso ADUFMAT 

ADUFMAT-ROO 

25. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro ADUR-RJ 
26. Universidade Federal dos Vales Jequitinhonha e Mucuri SINDFAFEID 

ADOM  
27. Universidade Tecnológica Federal do Paraná SINDUTF-PR 
28. Instituto Federal do Piauí SINDIFPI-PI 
29. Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais SINDCEFET-MG 
30. Universidade Federal do Recôncavo da Bahia APUR 
31. Universidade do Vale do São Francisco SINDUNIVASF 
32. Universidade Federal de Pernambuco ADUFEPE 
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33. Universidade Federal do Acre ADUFAC 
34. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro ADUNIRIO 
35. Universidade Federal do Rondônia ADUNIR 
36. Universidade de Brasília ADUnB 
37. Universidade Federal de Juiz de Fora  APES-JF 
38. Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais 
39. Universidade Federal do Pampa SESUNIPAMPA 
40. Universidade Federal de Alfenas ADUNIFAL 
41. Universidade Federal Fluminense ADUFF 
42. Universidade Federal do Rio de Janeiro ADUFRJ 
43. Universidade Federal de São Paulo ADUNIFESP 
44. Universidade Federal de Grande Dourados ADUFDOURADOS 
45. Universidade Federal de Santa Maria SEDUFSM 
46. Universidade Federal do Tocantins SESDUFT 
47. Universidade Federal da Bahia APUB 
48. Universidade da Integração Latino Americana  ADUNILA 
49. Universidade Federal do ABC ADUFABC 
50. Universidade Federal do Ceará CLG 
51. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul  ADLESTE 

ADUFMS/CLG 
52. Instituto Federal de Minas Gerais – Formiga CLG 
53. Universidade Federal de Minas Gerais APUBH/CLG 
54. Universidade Federal da Fronteira Sul CLG 
55. Universidade Federal de Santa Catarina SSIND do ANDES-SN na 

UFSC 
56. Universidade Federal do Rio Grande do Sul SSIND do ANDES-SN na 

UFRGS 
57. Universidade Federal de Pelotas ADUFPEL 
58. Universidade Federal de Goiás (Goiânia, Cidade de Goiás, Jataí, 

Catalão 
CLG-ADUFG 
CLG Unificado – Jataí 
CLC-Catalão 

59. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 
– São João da  Boa Vista  

IFSP – São João da Boa 
Vista 

60. Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro ADCEFET-RJ 
 
 


