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FALTA DE PROFESSORES. 
Primeiro semestre de 2013 inicia as aulas 
com disciplinas descobertas. 

Os docentes da Universidade Federal da Fronteira 
Sul foram informados pela Reitoria da instituição da 
existência, para o início do primeiro semestre de 
2013, de mais vagas para docentes. Os cursos 
realizaram seus planejamentos a partir destas vagas 
e dependem delas para a integralização da carga 
horária e para o funcionamento com qualidade dos 
c u r s o s d e g r a d u a ç ã o e p ó s - g r a d u a ç ã o . 
Reivindicamos que a direção da Universidade 
pressione o MEC para liberação imediata destas 
vagas. 

Jornada de Luta por melhores condições de trabalho e 
reestruturação da carreira docente nas IFE

Depois de expressiva participação na Marcha de 
24 de Abril, devemos manter nossa mobilização 
nos estados. Considerando os desdobramentos da 
Lei 12.772/12, que caracterizou a desestruturação 
da carreira dos docentes das IFE, e a posição do 
governo em não abrir negociações sobre a questão 
é necessário que intensifiquemos a luta pela 
melhoria das nossas condições de trabalho e pela 
reestruturação da nossa carreira. Para isso, 
teremos, entre os dias 20 e 24 de maio, a Jornada 
de Luta específica dos docentes das Instituições 
Federais de Ensino. Participe das atividades 
programadas pela sua seção sindical para 
aprofundar o debate sobre nosso projeto de 
carreira, atualizar as pautas locais de reivindicação 
e discutir ações para reverter a precarização das 
condições de trabalho na sua IFE.

Junte-se na luta! Reunindo forças, conquistamos nossos direitos.

TAE’s são prejudicados no Estágio 
Probatório

Contrariando acordo nacional estabelecido entre a 
categoria dos técnico-administrativos e o governo 
federal, a Reitoria da UFFS descontou os dias parados 
durante a greve do tempo de estágio probatório, 
progressão e aposentadoria. O acordo de finalização da 
greve previa a recuperação das horas e o governo se 
comprometia em não realizar nenhuma punição aos 
grevistas. Esta situação já foi denunciada em reunião 
da Fasubra com a SESU (ver aúdio no site do 
Sinduffs). Houve um compromisso por parte do MEC 
em entrar em contato com a Reitoria para revisar esta 
situação. Nos solidarizamos com os colegas e 
repudiamos qualquer tentativa de punição. 
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Direção Nacional do ANDES-SN se reúne com SESU/MEC
A Direção Nacional do ANDES-SN reuniu-se na semana passada com a Secretaria de 
Educação Superior do MEC e definiu uma agenda de reuniões visando abordar a necessidade 
de concursos para servidores docentes e técnicos-administrativos, a realização de obras de 
infraestrutura e a reestuturação da 
carreira docente. 
A UFFS vive esta situação tanto no 
atraso das obras de infraestrutura 
quanto especialmente na falta de 
professores. As vagas previstas para 
o início deste semestre não vieram, 
prejudicando o início das aulas. 
Preocupacos com esta situação, os 
docentes em assembleia decidiram 
protocolar a revindicação do 
preenchimento destas vagas. O ofício 
protocolado pela Diretoria Provisória 
do Sinduffs no dia 9 de maio até 
agora não teve resposta por parte da 
Reitoria da UFFS. Nas reuniões de colegiados membros da administração não souberam 
informar para quando serão disponibilizadas as vagas docentes previstas para o início deste 
semestre. 
No dia 27 de maio a Diretoria Nacional do ANDES-SN se reunirá com a SESU para a 
apresentação de dados sobre a contratação de servidores e o andamento das obras nas 
universidades. No dia 5 de junho a pauta será a reestrutuação da carreira docente e a definição 
da continuidade da agenda. 
Solicitamos à Diretoria Nacional informações sobre a situação da UFFS e a reivindicação das 
vagas prometidos à instituição. Manteremos a categoria informada sobre o andamento das 
negociações no âmbito nacional. 

Luta contra IN 01/2013 continua
Cumprindo determinação da Assembleia, a Diretoria Provisória do Sinduffs levou à Reitoria e ao 
Consuni a solicitação de revogação da Instrução Normativa 01/2013 PROEC/PROGRAD/
PROPEPG. Aproveitamos para agradecer aos colegas que atenderam ao chamado do sindicato e 
compareceram à sessão do CONSUNI ou a acompanharam pela internet. 
Na última sessão do Consuni, o tema foi colocado em debate. Lamentavelmente a proposta de 
revogação da IN não foi aprovada (17 votos a 21), tendo a maioria dos conselheiros votado por 
recomendar à Reitoria a suspensão da IN. 
Entretanto a proposta aprovada, ainda que insuficiente, demonstra a posição unânime do 
Conselho sobre a inadequação desta Instrução Normativa e institui uma comissão para elaborar 
uma nova regulamentação sobre o tema. Entendemos que cabe à Reitoria seguir esta 
recomendação e encaminhar a suspensão da IN.
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