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1) PRESENTES NA ASSEMBLEIA GERAL REALIZADA DIA 31 DE JULHO, 

ÀS 14H, NO ANFITEATRO B DO CEA DA UFTM. 

44 docentes 

 

2) INFORMES 

 

2.1. Informe Local 

- Nota da Pró-Reitoria de Ensino - PROENS (publicada no site da UFTM no dia 27/07): 

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. (por Professor Dr. Acir Mário 

Karwoski, Pró-Reitor de Ensino) 

 

- Programa ao vivo na TV Universitária: presença de representantes dos CLG's de três 

segmentos universitários, no dia 30 de julho, entre 13h10 e 14h (Houve participações ao 

vivo). 

 

- Ato Unificado na BR 050: dia 31 de julho, às 8h, com participação de docentes, 

técnico-administrativos e alunos da UFTM e do IFTM. Houve também cobertura 

jornalística. 

 

- Plenária com a PROACE: no dia 01 de agosto, às 14h, anfiteatro B, com participação 

da Pró-reitora da PROACE, Profa. Rosimar Querino (Ofícios n
o
 37/ADUFTM) 

 

- Agendamento de reuniões com Pró-Reitorias: foram enviados os ofícios n
os

 38, 39, 40 

e 41 solicitando agendamento de reuniões com pró-reitores (Pró-Reitorias de 
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Administração, de Planejamento, de Pesquisa e Pós-Graduação, de Extensão 

Universitária).  

 

- Elaboração da cartilha com esclarecimentos sobre a greve. 

 

- Gravação dos vídeos com esclarecimentos sobre a greve: reunião da comissão de 

comunicação do CLG dos docentes com Marco Escrivão (formado em Rádio e 

Televisão pela UNESP de Bauru) no dia 31 de agosto, às 11h. 

 

- Reunião de negociação com o reitor: agendada para próxima quinta-feira, dia 02 de 

julho, às 14h. 

 

2.2. Informe Nacional 

- Data da próxima reunião com o governo federal: dia 01 de julho, às 21h. 

- Atos em Brasília e informes transmitidos pelo delegado (Profa. Edna Valim). 

 

3) Andamento da Greve 
- Avaliação positiva dos docentes presentes sobre o movimento local (na UFTM): 

organização das assembleias gerais; reuniões; atos; informes; divulgação na imprensa, 

atuação do CLG, agendamento de reuniões, etc. 

 

 

4) Negociações da Pauta Local 

- Relato da reunião de negociação com reitor no dia 26 de julho.  

- Discussão sobre a proposta do Reitor da UFTM para a composição do grupo de 

trabalho (GT) para construção do Plano Diretor (representantes indicados de cada 

Instituto: dois discentes, dois técnico-administrativos e dois docentes, dois dos 

CEFORES, PROAD e o Assessor de Infraestrutura).  

- Encaminhamento, pelo CLG e a AG, de uma proposta de composição da comissão 

gestora do GT e de duas subcomissões para construção do Plano Diretor. 

 

 

5) Orientações ao ANDES para reunião do dia 01 de agosto 
- Discussão sobre os encaminhamentos do COMUNICADO ESPECIAL 26 

(CNG/ANDES-SN)  
- Encaminhamentos, pelo CLG e a AG, de posicionamentos para subsidiar a atuação do 

CNG/ANDES-SN na mesa de reunião com o governo federal no próximo dia 01 de 

agosto. 

 

6) Encaminhamentos  

A AG e CLG dos Docentes da UFTM, tendo como base a proposta do ANDES-

SN: 

 

a) Reiteraram a rejeição, por unanimidade, à “nova” proposta do governo, apresentada 

no dia 24 de julho, que pouco mudou em relação à primeira, proposta pelo governo 
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federal no dia 13 de julho. A “nova” proposta foi rejeitada pelos docentes da UFTM por 

não atender a reivindicação de reestruturação da carreira docente e também não 

contemplar os itens da pauta nacional, como a melhoria das condições de trabalho, 

além de continuar consolidando o produtivismo e a competitividade nas universidades e 

estimular um “novo” padrão de IES, que prioriza somente a formação imediata da força 

de trabalho e favorecer processos de privatização. 

 

b) Por unanimidade, reiteraram a aprovação da manutenção da greve e o 

desenvolvimento de ações para intensificar a mobilização. 

 

c) Aprovaram, por unanimidade, posicionamentos para subsidiar a atuação do 

CNG/ANDES-SN na mesa de reunião com o governo federal no próximo dia 01 de 

agosto: 

1) Manter a proposta de carreira em treze níveis feita pelo ANDES-SN, com 

supressão das classes propostas pelo governo, percentuais fixos por titulação, 

steps constantes de 5% entre eles, relação regime 20/40/DE, carreira única, 

paridade ativos/aposentados; 

2) Aumentar o montante proposto pelo governo; 

3) Reduzir os prazos da implantação da repercussão financeira da reestruturação da 

carreira; 

4) Distribuir equanimemente os recursos com correção de distorções; 

5) Rejeitar o uso do GT como instrumento de regulamentação da carreira;   

6) Convidar a FASUBRA e os representantes discentes para fazerem parte da mesa 

de negociação com o governo federal, como observadores, ao lado dos 

representantes do segmento docente, principalmente, para discussão de pautas 

que se coincidem; 

7) Avaliar a manutenção do piso gerador proposto pelo governo, fixado como piso 

nacional da carreira do professor federal, correspondendo a 86% do valor da 

DIEESE + steps e percentuais por titulação+ data base. Os valores devem ser 

implementados integralmente em janeiro de 2013. 

8) Cobrar uma proposta do governo (pauta do governo) com ações sobre a melhoria 

de condições de trabalho. 

  

(d) Aprovaram também, por unanimidade, uma proposta de composição da comissão 

gestora para construção do Plano-Diretor da UFTM e da criação de duas subcomissões: 

 

(i) tabela da composição da comissão gestora: 
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COMPOSIÇÃO N
O

 DE MEMBROS 

(PARCIAL) 

NO DE MEMBROS 

(TOTAL) 

Representantes eleitos de 

cada instituto e do 

CEFORES 

03 

(1 docentes, 1 discentes, 

1 técnico-administrativos 

eleitos por seus pares) 

18 

Representantes eleitos do 

H.U. 

02 02 

Representantes de cada CLG 01 03 

Membro da PROAD 01 01 

Membro da PROEX 01 01 

Membro da PRORH 01 01 

Membro da PROACE 01 01 

Membro da PROPPG 01 01 

Membro da PROENS 01 01 

Assessor de Infraestrutura 01 01 

TOTAL 30 

OBS: todos os membros da comissão gestora devem ter suplentes. 

 

 

(ii) Constituição de duas subcomissões: 1) Grupo Técnico físico-territorial; 2) 

Grupo Técnico organizacional (departamentalização – organograma / fluxograma 

/ cronograma / funcionograma); além do estabelecimento de cooperação técnica 

e/ou consultoria externa (staff / ad hoc). 

 

 

e) Aprovaram, por unanimidade, inserir na pauta de negociação com o reitor para o dia 

02 de agosto: (i) discutir novamente sobre os espaços na TV e Rádio Universitária, (ii) 

cobrar uma posição do reitor sobre o corte de ponto, levando-se em consideração a 

pressão do governo sobre os reitores das IFEs. 

 

f) Aprovaram, por unanimidade, a realização de uma Assembleia Unificada na UFTM. 

g) Homologaram os nomes dos seguintes docentes como próximos Delegados em 

Brasília: (não necessariamente segue sequencia para viagem): Tito Bellini, Valéria 

Roque, Claudia Monteiro. 

 

A GREVE É FORTE. A LUTA É AGORA! 

ADUFTM e COMANDO LOCAL DE GREVE DOS DOCENTES DA UFTM 


