
   SINDUFFS 
INFORMATIVO 03 - MARÇO 2014
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INÍCIO DAS AULAS - 2014/01 !
Colegas, 	
!
Desejamos uma ótima retomada das atividades a todos 
os docentes. Este ano se inicia com muitos desafios a 
serem compartilhados e encaminhados por todos nós. 
Há os inerentes ao nosso ofício, e os que necessitam de 
uma mobilização conjunta, articulada com todos 
profissionais da área para a defesa da educação pública, 
gratuita e de qualidade. Para a construção deste amplo 
movimento temos pautas de reivindicação que entre 

tantos pontos destacamos: carreira, salários e condições 
de trabalho.  
A Seção Sindical dos Docentes da UFFS, a SINDUFFS, 
é parte do Sindicato Nacional dos Docentes das 
Instituições de Ensino Superior, o ANDES-SN. É o 
nosso espaço de organização enquanto categoria, para 
defender nossos direitos tanto na universidade, espaço 
local, quanto no âmbito federal. Nestes quase dois anos 
de existência, a SINDUFFS já enfrentou diversos 
desafios e muitos ainda há a serem debatidos e 
encaminhados por todos nós. Convidamos todos os 
colegas a ser parte desta construção. 

Eleições da Diretoria Nacional do ANDES-SN e 
contribuição sindical !
Nos dias 13 e 14 de maio ocorrerá a eleição da Diretoria 
Nacional do ANDES-SN através do voto direto de todos 
os sindicalizados. Para votar é necessário estar em dia com 
as contribuições do mês de março. Solicitamos aos colegas 
que depositem sua contribuição na conta provisória da 
Sinduffs até o dia 27 de março e enviem o comprovante 
para sinduffs@gmail.com. A contribuição é de 1% do 
vencimento bruto. Confira no site a tabela com os valores 
das contribuições de acordo com o posicionamento na 
carreira.  !

Conta Provisória da Sinduffs 
Banco: Banco do Brasil 001 

Agência: 0321-2 
Conta Poupança: 83.760-1 Variação: 51

FILIE-SE À SINDUFFS !
Entre no site e preencha a ficha de filiação  

www.sinduffs.net/filie-se 

ASSEMBLEIA 
GERAL DOS 

DOCENTES DA UFFS 
Quarta -26 de março – 16h 

Nas salas de vídeoconferência de todos os Campi.  
Em Chapecó, no Auditório do Bom Pastor e na sala 

406B do Bloco A do Campus definitivo.  
Pauta:  

- Informes                                                                     
- Alteração do Regimento da Sinduffs 

- Aprovação do contrato de assessoria jurídica 
- Posicionamento sobre mobilização nacional dos 

docentes.

www.sinduffs.net

http://www.sinduffs.net/filie-se
mailto:sinduffs@gmail.com
mailto:sinduffs@gmail.com
http://www.sinduffs.net/filie-se


Mobilização nacional dos 
docentes das IFES !
A greve dos professores das Instituições Federais de 
Educação Superior (IFES) de 2012 foi uma das maiores da 
história do movimento docente. Apesar de não termos 
atingido muitas de nossas reivindicações, a mobilização da 
categoria e do conjunto dos Servidores Públicos Federais 
conseguiu derrotar a proposta inicial do governo de não 
conceder nenhum reajuste, obtendo reajustes divididos em 
três anos. Entretanto, se levarmos em conta a remuneração 
da maior parte dos docentes em 2010, este reajuste está 
sendo rapidamente corroído pela inflação, indicando, de 
acordo com o DIEESE, que a maior parte da categoria 
chegará em 2015 com perdas salariais (confira matéria no 
site da SINDUFFS). Outro problema foi a manutenção da 
desestruturação da carreira docente, não garantindo a 
existência de uma piso e de um conjunto de regras claras de 
remuneração de acordo com o regime de trabalho e a 
titulação, bem como de progressões por tempo de serviço. 
Existe um processo de mobilização em curso entre os 
servidores e algumas categorias, como os técnicos 
administrativos das IFES, entraram em greve nesta semana 

na maior parte das universidades. No 33º Congresso do 
ANDES, os docentes deliberaram por iniciar o debate com o 
conjunto da categoria sobre as atividades de mobilização 
bem como a possibilidade de retomar a greve interrompida 
em 2012. Para isso, neste dia 19 de março, foi marcado um 
dia nacional de paralisação dos docentes e na semana do dia 
24 a 28 foi estabelecida a realização de assembleias nas 
universidades visando debater os próximos passos da 
mobilização. Nos dias 29 e 30 de março, o Setor das IFES 
do ANDES-SN estará reunido e a partir das deliberações das 
assembleias definirá as ações comuns da categoria. 
Gostaríamos de convidar todos os colegas para debatermos 
juntos os próximos passos da nossa mobilização. !
CALENDÁRIO  !
23 e 28 de março: Rodada de assembleias Gerais das seções 
sindicais para discussão da retomada da greve, soma de 
forças com os SPF e indicação de propostas sobre 
estratégias de luta/negociação. 
29 e 30 de março: Reunião do Setor das IFES em Brasília, 
pautando a possível greve dos docentes e a greve unificada 
dos SPF.  !

www.sinduffs.net

Reunião do ANDES-SN com MEC visa 
retomar processo de negociação !!!
A Diretoria Nacional do ANDES-SN esteve reunida 
nesta terça (18) visando retomar as negociações com o 
Ministério da Educação. A diretoria apresentou a pauta 
aprovada no último congresso do ANDES realizado 
em fevereiro. Uma nova reunião ficou marcada para o 
dia 26. Saiba mais no site da SINDUFFS.   !
Para os representantes do ANDES-SN presentes à 
reunião é necessário que a categoria avance na 
mobilização para pressionar o MEC a abrir negociação 
efetiva em torno das reivindicações apresentadas. “Os 
representantes do MEC só se sensibilizaram quando 
desconstruímos a argumentação posta e mostramos a 
insatisfação da categoria. Precisamos intensificar 
nossas ações e fortalecer nossa luta, pois só assim 
vamos fazer com que o governo se movimente”, 
avaliou Marinalva Oliveira, presidente do Sindicato 
Nacional.

E as progressões?  
As progressões dos docentes da UFFS se encontram 
suspensas desde março de 2013. O argumento utilizado pela 
Reitoria é a ausência de regulamentação interna. Na maior 
parte das instituições as 
progressões não foram suspensas, sendo utilizadas as regras 
anteriores até que a regulamentação interna da progressão 
ocorresse. Já nos posicionamos sobre este tema em março 
de 2013, reivindicando esse entendimento junto à Reitoria.

!
Assessoria jurídica 
Na última assembleia da SINDUFFS realizada em 
fevereiro iniciamos o debate sobre a contratação de uma 
assessoria jurídica. Na assembleia do dia 26 apreciaremos 
o contrato de assessoria. !
Alteração do Regimento da SINDUFFS 
Visando obter o registro no CNPJ, a SINDUFFS 
precisará realizar uma pequena alteração no Regimento 
da entidade: incluir o seu endereço provisório no 
regimento.


