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Maio de mobilizações

Os trabalhadores terceirizados da limpeza mobilizaram-
se novamente no início de maio para cobrar seus direitos 
trabalhistas após a empresa BH atrasar o pagamento do 
vale-alimentação. Página 4

O novo método de avaliação para progressão e promoção 
docente - Relatório Anual de Atividades Docentes (RAAD), 
vem enfrentando críticas dos professores da Universidade 
Federal de Pelotas (UFPel). Página 3

Entraves para promoção e 
progressão com o RAAD

Limites da 
terceirização

A mobilização continua! Mês de maio foi marcado por paralisações nacionais e pela instalação 
do Comando Nacional de Greve dos docentes federais. Página 5



VD - 5/20152

MURAL

Jornal VOZ DOCENTE / Publicação da Associação dos Docentes da UFPel - Seção Sindical do ANDES-SN (ADUFPel) . DISTRIBUIÇÃO GRATUITA . Grá� ca: Multi (Novo Hamburgo) . 
Tiragem: 2.000 exemplares

Redação: Gabriela Venzke (MTB 0016368/RS), Liana Coll (MTB 0017486/RS)  e Maiara Marinho (estagiária)   Diagramação: Liana Coll   Fotogra� as: Acervo e Assessoria ADUFPel

Presidente: Celeste dos Santos Pereira . Primeiro Vice-Presidente: Henrique Andrade Furtado de Mendonça . Segunda Vice-Presidente: Karin Luciano Brizola Simonato . Secretária 
Geral: Beatriz Franchini Primeira Secretária: Danielle Müller de Andrade . Segundo Secretário: Júlio César Emboava Spanó . Primeira Tesouseira: Daniela Stevanin Hoff mann . Segundo 
Tesoureiro: Guilherme Brião Camacho .  Terceira Tesoureira: Hildete Bahia da Luz

CONTATOS .  Site: adufpel.org.br . Email: secretaria@adufpel.org.br . Facebook: /adufpel . Endereço: Major Cícero de Góes Monteiro, 101 - Centro - Pelotas . Cep: 96015-190 . 
Telefone: (53) 3225.4236 Colaborações e sugestões para o jornal: imprensa@adufpel.org.br   

ATENDIMENTO EXTERNO . Das 8h às 18h sem fechar ao meio dia. ATENDIMENTO JURÍDICO . Todas as quintas-feiras, das 9h às 10h, sem agendamento prévio. 
Outros dias da semana no escritório Chapper & Cavada, com agendamento prévio pelo telefone (53) 3225.8647

EXPEDIENTE

No início de 2015 fomos surpreendidos 
por notícias sobre os cortes no orçamento 
da educação, decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) sobre a constitucionalidade 
das Organizações Sociais e a aprovação das 
terceirizações pela Câmara dos Deputados. 
Agora somos informados sobre as 
indicações do Fundo Monetário Internacional 
(FMI) da necessidade de aprofundamento 
do processo de desmonte dos serviços 
públicos no Brasil. A retórica gira em torno da 
necessidade dos ajustes fiscais para fazer 
frente às reservas exigidas para pagamento 
dos compromissos com a dívida pública.
A questão que se impõe é: até quando 
resistiremos passivamente? Estamos 
presenciando um período de fortes ataques 
aos direitos e interesses da maioria da 
população brasileira. Todo esforço se justifica 
pela garantia dos pagamentos aos credores 
nos prazos contratados.  O agravante é que as 
medidas se dão justamente em um governo 
que se diz popular e em cujo lema sustenta a 
imagem de “Pátria Educadora”. 
Com quem contamos para lutar em um 
possível processo de resistência? Quando 
seremos capazes de nos reconhecermos 
como um dos alvos privilegiados das 
medidas restritivas de atuação do Estado 
brasileiro? Nossa universidade vem mudando 
seu caráter para atender aos interesses do 
mercado. A precarização das condições de 
trabalho nos exige capacidade de adaptação 
e improviso para o exercício da docência. 
Nossa carreira está sendo desestruturada 
e a previdência ameaçada por exigências 
mercadológicas. 
A ADUFPel tem se articulado, local e 
nacionalmente, para os enfrentamentos 
necessários.  Os docentes manifestam, em 
suas assembleias, o entendimento de que 
é necessário intensificar as mobilizações, 
como forma de indicar ao governo sua 
inconformidade com os ataques à educação 
pública. Convocamos todos para os atos 
programados com o sentido de dialogar com 
a população, esclarecendo o nosso ponto de 
vista sobre o papel do Estado e os direitos 
dos trabalhadores.

Resistência 
aos “ajustes”

EDITORIAL

AGENDA

Encerrou-se, no dia 21 de maio último, o processo eleitoral para a direção da nossa 
Seção Sindical. A chapa “ADUFPel de luta e pela base” foi eleita com 90,4% dos 
votos válidos para representar a categoria dos docentes da UFPel. Para o mesmo 
período do mandato, na nova direção, foram eleitos os representantes das unidades 
acadêmicas que constituirão o Conselho de Representantes da entidade. Entre 
titulares e suplentes, 29 nomes integram o Conselho.

Confira a composição da chapa eleita:

Presidente Celeste Pereira (Enfermagem)
1º Vice-presidente Henrique Mendonça (Agronomia)
2º Vice-presidente Luiz Henrique Schuch (Veterinária - Aposentado)
Secretário Geral Júlio Spanó (Odontologia)
1º Secretário Renato Waldemarin (Odontologia)
2ª Secretária Beatriz Franchini (Enfermagem)
1ª Tesoureira Daniela Hoffmann (Matemática)
2ª Tesoureira Ana Lúcia Oliveira (Arquitetura)
3º Tesoureiro Giovanni Frizzo (Educação Física)

10/06

Debate sobre a pauta local de reivindicações e resposta da reitoria,
às 9h, na ADUFPel

Cine-Debate com a exibição do o filme “A Onda”, às 18h, na ADUFPel

18/06
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ADUFPEL

JURÍDICO

O Poder Judiciário Federal vem confirmando 
entendimento sobre a ilegalidade da adesão 
compulsória à previdência complementar 
daqueles que já detinham a condição de 
servidores públicos. A 7ª Vara Federal do 
Estado do Rio de Janeiro, atendendo ao 
pedido da Associação dos Docentes do 
Centro Federal de Educação Tecnológica 
Celso Suckow da Fonseca (ADCEFET), 
obteve antecipação de tutela para 
determinar à União que os recolhimentos de 
seguridade social dos substituídos sejam de 
acordo com o regime de previdência anterior 
à edição da Lei 12.618/2012. A decisão 
vale para servidores que tomaram posse 
após 4 de fevereiro de 2013 e que já eram 

servidores públicos, com vínculo ininterrupto, 
de outras esferas da Federação.
O Julgador assinala o disposto no §16 do 
artigo 40 da Constituição Federal, que 
assegura a liberdade de adesão do servidor 
público ao regime complementar até a data 
de instituição do novo regime. Salienta que 
não há, no texto constitucional, qualquer 
distinção à esfera ou ente público  em que 
se encontra o servidor, bastando sua 
qualificação de servidor público. 
Consta expressamente da sentença: “o 
servidor público ao tomar posse em novo 
cargo público não poderá ser compelido 
a aderir ao novo regime de previdência 
complementar se anteriormente já pertencia 

ao serviço público sem solução de 
continuidade, ainda que junto a outro ente 
da Federação.”
A medida destina-se a todos os servidores 
docentes representados pela entidade 
sindical carioca, vez que a ação foi proposta 
em substituição processual, ou seja, em 
nome da entidade, mas em favor do coletivo.
É importante destacar que aqueles que 
eventualmente estejam nessa situação e 
não obtiveram administrativamente sucesso 
em seu intento, procurem a ADUFPEL para, se 
for o caso, buscar judicialmente a proteção 
de seus interesses.

Assessoria Jurídica da ADUFPel

Regime complementar de previdência em foco

RAAD: registro irreal e prejuízo 
na progressão/promoção

Desde que foi implementado na UFPel, 
em 2010, o Relatório Anual de Atividades 
Docentes (RAAD) vem enfrentando uma 
série de críticas. A principal delas é a 
incapacidade do formulário de registrar a 
totalidade das atividades realizadas pelos 
professores.
De acordo com a professora de Matemática, 
Patrícia Fantinel, por exemplo, horas de 
participação de semanas acadêmicas 
e em atividades científicas não são 
contabilizadas. “Não existe um local no 
sistema para incluirmos essas bancas 
que participamos, que não são bancas 
padronizadas por portaria, mas que 
constituem um trabalho que fazemos pela 
instituição e alunos”, destacou.

Progressão e promoção
Desde 2014, quando o Conselho 
Universitário (CONSUN) dispôs as novas 
normas para progressão e promoção do 
Plano de Carreira da Lei 12.772/2012 e 
a UFPel adotou o Parecer Nº424/2014/
CABJ/PF-UFPel/PGF/AGU para os efeitos 
financeiros desses processos, as críticas 
vêm superando as questões de registro 
e atingindo os docentes de forma efetiva. 
Além disso,  atrasam o desenvolvimento na 
carreira e a consequente remuneração a 
que têm direito.
Esse Parecer vincula o efeito financeiro 
da progressão/promoção docente à 
assinatura e publicação de portaria da 

reitoria que finaliza o processo aberto pelo 
professor para seu desenvolvimento na 
carreira. Dessa forma, mesmo que o docente 
se organize e realize os procedimentos de 
pedido de progressão/promoção junto à 
Comissão Permanente de Pessoal Docente 
(CPPD) dentro do seu interstício, ele não terá 
retorno financeiro em função dessa data ou 
da data de abertura do processo, mas em 
relação à portaria do reitor.

Nova avaliação docente
A avaliação para fins de progressão e 
promoção docente, conforme Resolução 
014/2014 CONSUN/COCEPE, que seguiu 
as diretrizes da Lei 12.772/2012, incluiu 
as avaliações discente e da chefia 
imediata, segundo critérios definidos pela 
CPPD e aprovados por essas instâncias 
superiores da Universidade. Neste primeiro 
semestre em que estes critérios estão 
sendo implementados, surgem as primeiras 
dificuldades: período do RAAD; avaliação das 
chefias e discente.
O RAAD teve seu período alterado, tanto na 
abertura para preenchimento, quanto para 
sua finalização. Esse encerramento tardio 
prejudica os docentes que têm interstício nos 
meses anteriores à conclusão do processo 
de avaliação.
As avaliações das chefias, apesar dos 
critérios definidos pela CPPD e aprovados 
pelos CONSUN e COCEPE, estão sendo 
aplicadas de forma desigual nas diferentes 

unidades. Há depoimentos de professores de 
unidades em que os critérios simplesmente 
estão sendo desconsiderados e todos 
estão recebendo a pontuação máxima, ao 
mesmo tempo em que outras realizam a 
aplicação dos critérios estabelecidos.
As avaliações discentes não têm previsão 
de conclusão da sua inserção, o que torna o 
processo de avaliação docente inconcluído 
indeterminadamente.

Próximos passos
A ADUFPel acompanha a situação e aguarda 
o encerramento desta primeira avaliação 
docente frente aos novos critérios. 
Ressaltamos que o Parecer Nº424/2014/
CABJ/PF-UFPel/PGF/AGU não tem estatus 
de lei, portanto, é adotado pela Instituição 
por escolha. A autonomia universitária 
permite que a UFPel siga adotando a 
postura que sempre teve de aplicar o efeito 
financeiro das progressões e promoções 
a partir da data do protocolo do processo 
de progressão/promoção realizado pelo 
docente. Ainda, segundo Parecer do ANDES-
SN, todo professor tem direito à aplicação 
deste efeito financeiro a partir da data em 
que se completa seu interstício. Acesse o 
Parecer na página da ADUFPel (adufpel.org.
br)
Por que adotar um Parecer que prejudica o 
docente?

                                              Diretoria ADUFPel
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GERAL

Terceirização na UFPel: 
direitos dos trabalhadores em risco

Os trabalhadores da limpeza da UFPel 
vêm sofrendo atrasos nos pagamentos 
dos salários e auxílios alimentação e 

transporte desde que a empresa BH ganhou 
a licitação, em dezembro de 2015. Por conta 
disto, paralisaram suas atividades por dois 
dias em abril, juntamente aos funcionários do 
Restaurante Universitário (RU), contratados 
pela empresa Tradição – também integrante 
do Grupo M. As irregularidades cometidas 
pelas empresas incluem também outros 
descumprimentos de deveres trabalhistas 
como retenção da carteira de trabalho e o 
não pagamento de Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS). 
Para cobrar uma solução definitiva da 
reitoria, os funcionários mobilizaram-se em 
frente ao gabinete do reitor no primeiro dia 
de paralisação. Na ocasião, foi reivindicado 
o cancelamento de contrato com a 
terceirizada. A reitoria negou a proposição. 
Posteriormente, em assembleia, no dia 14 
de abril, os trabalhadores aprovaram estado 
de greve, permitindo que paralisassem 
caso houvesse atraso nos pagamentos 
novamente, o que se confirmou no início 
de maio, quando entraram em greve por 
um dia pelo atraso no pagamento do vale-

Municipários 
aceitam proposta 
da Prefeitura

A categoria dos municipários, em assembleia 
realizada pelo Sindicato dos Municipários de 
Pelotas (Simp) no dia 22 de maio, decidiu 
aceitar a proposta do Executivo. A Prefeitura 
propôs ajuste salarial de 9% e aumento 
de R$ 60,00 no vale-alimentação, sendo 
R$20,00 pagos imediatamente e os outros 
R$40,00 em duas parcelas em 2016.
O sindicato havia reivindicado ajuste de 
13,84% nos salários dos servidores. 
Entretanto, pela resistência da Prefeitura 
nas negociações, decidiu por acatar a 
proposta original do Executivo. 
Na mesma assembleia, também foi 
decidido que o Simp divulgará uma carta 
aberta à comunidade, esclarecendo que a 
proposta aprovada não satisfaz a categoria 
e que a Prefeitura teria condições de arcar 
com as reivindicações. Ainda, foi aprovado 
que em janeiro de 2016 será realizado um 
levantamento das condições financeiras 
da Prefeitura para analisar se há condições 
de antecipação das parcelas do vale-
alimentação.

alimentação. Este se constitui em um dos 
exemplos do que vem acontecendo no Brasil 
e que se agravará a partir da aprovação do 
Projeto de Lei (PL) 4.330, que regulamenta a 
terceirização no país. O projeto foi aprovado 
pela Câmara dos Deputados, seguindo para 
o Senado e, após, para sanção ou veto da 
Presidência da República. Para a ADUFPel, 
o fato do PL legalizar as terceirizações das 
atividades-fim sem restrição para empresas, 
tanto as privadas quanto as públicas, é uma 
das medidas que mais afrontam os direitos 
dos trabalhadores. Após a mobilização, a BH 
pagou os vales-alimentação atrasados. 

Municipários 
aceitam proposta 
da Prefeitura

A categoria dos municipários, em assembleia 
realizada pelo Sindicato dos Municipários de 
Pelotas (Simp) no dia 22 de maio, decidiu 
aceitar a proposta do Executivo. A Prefeitura 
propôs ajuste salarial de 9% e aumento 
de R$ 60,00 no vale-alimentação, sendo 
R$20,00 pagos imediatamente e os outros 
R$40,00 em duas parcelas em 2016.
O sindicato havia reivindicado ajuste de 
13,84% nos salários dos servidores. 
Entretanto, pela resistência da Prefeitura 
nas negociações, decidiu por acatar a 
proposta original do Executivo. 
Na mesma assembleia, também foi 
decidido que o Simp divulgará uma carta 
aberta à comunidade, esclarecendo que a 
proposta aprovada não satisfaz a categoria 
e que a Prefeitura teria condições de arcar 
com as reivindicações. Ainda, foi aprovado 
que em janeiro de 2016 será realizado um 
levantamento das condições financeiras 
da Prefeitura para analisar se há condições 
de antecipação das parcelas do vale-
alimentação.

Em 1886, gritos dos trabalhadores pelo fim 
da sobrecarga do trabalho ecoavam em 
Chicago. No Brasil, as manifestações tiveram 
início em 1917. No entanto, apenas em 1° de 
maio de 1925 a data virou símbolo de reflexão 
sobre o próprio trabalho. Ferramenta principal 
para a produção no processo econômico 
e o meio por onde ele gera riquezas, o 
trabalho é fundamental para a organização 
social na perspectiva do capital. O conjunto 
dos trabalhadores critica esse processo 
e identifica a sobrecarga de trabalho, a 
baixa remuneração, o não cumprimento dos 
direitos trabalhistas, entre outras demandas 
como impossibilidades para a realização do 
trabalho de forma humana e saudável. Lutam 
pela qualidade de vida para as pessoas e por 
uma economia sem divisão de classes. No 

século XXI, após intensos debates, crises 
no mundo inteiro, protestos e exigências por 
parte da classe trabalhadora, a exploração da 
mão-de-obra ainda é latente e desumana. 
Nesse ano, o dia 1° de maio foi marcado 
por atos em diversos países e, não à toa, 
foram atos de enfrentamento. A atual crise 
econômica e política têm seus reflexos em 
todas as categorias, em maior ou menor 
grau de prejuízo. Manifestações pelo mundo 
deixam nítido o anseio dos trabalhadores 
em reduzir as desigualdades sociais, e lutar 
por acesso à saúde, educação, cultura, 
habitação, numa perspectiva de coletividade.
A ADUFPel, especialmente nesta data, 
saudou os trabalhadores da educação e 
todos os demais por sua luta na defesa de 
nossos direitos.

Dia do Trabalhador
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Maio de mobilizações
Mês englobou paralisações e o início da greve nas IFE

O mês de maio foi marcado por: 
Dia Nacional de Paralisação e 
Manifestações, Paralisação Nacional 

dos Sevidores Públicos Federais (SPF), rodada 
nacional de assembleias e constituição do 
Comando Nacional de Greve (CNG). Tudo isso 
é fruto da organização dos trabalhadores em 
resistência ao ataque aos serviços públicos 
e aos direitos trabalhistas.

Dia Nacional de Paralisação e 
Manifestações
Proposto por entidades sindicais, coletivos 
de juventude e movimentos sociais, o dia 
29 abrangeu estudantes e trabalhadores de 
todas as esferas. A organização da data teve 
como principais bandeiras a luta contra o 
Projeto de Lei (PL) 4.330, das terceirizações, 
e as Medidas Provisórias 664 e 665, as 
quais foram aprovadas pela Câmara dos 
Deputados e pelo Senado Federal.
Diversas atividades ocorreram na data, 
enfatizando a necessidade de pressionar 
o poder Legislativo e a presidente Dilma 
Rousseff para a rejeição do Projeto e das 
medidas. Em Pelotas, houve concentração 
no Chafariz do calçadão desde às 9h. Um 
ato público foi realizado e os manifestantes 
percorreram as vias do calçadão, bem 
como o largo do Mercado Público e a frente 
da Prefeitura Municipal de Pelotas. Na 

avaliação de Celeste Pereira, presidente da 
ADUFPel, o movimento foi vitorioso “porque 
teve a participação dos rodoviários, dos 
comerciários e de diversas categorias. Foi um 
movimento pacífico, mas ao mesmo tempo 
forte e potente, mostrando a capacidade de 
luta dos trabalhadores”. 

Comando Nacional de Greve
Um dia antes (28), em Brasília, foi constituído 
o CNG do ANDES-SN. O Comando coordena  
“politicamente, em nível nacional, a greve dos 
docentes das IFE a partir das deliberações 
tomadas pelas AGs das Seções Sindicais 
do Setor“ e é formado por delegados das 
seções em greve, com direito a voz e voto, 
e por observadores e convidados. Até o 
fechamento desta edição, docentes de 21 
instituições haviam aderido à paralisação 
por tempo indeterminado. Cada uma possui 
também um Comando Local de Greve para 
orientar o movimento grevista.

Paralisação Nacional dos SPF
Outra atividade de mobilização do mês 
aconteceu no dia 14 de maio, englobando os 
Servidores Públicos Federais (SPF). Durante 
o dia, em Pelotas, docentes entregaram a 
reivindicação de pautas locais à reitoria da 
UFPel. Também foi realizada uma manifestação 
em frente à Casa do Estudante Universitário 

(CEU), a qual sofre com problemas graves 
de infraestrutura e superlotação. O protesto, 
protagonizado por docentes, técnico-
administrativos e estudantes da UFPel, 
além disso, se concentrou em repúdio aos 
ataques racistas praticado por estudantes 
do curso de Agronomia contra os moradores 
da CEU no dia 13 de maio.
Ao mesmo tempo em que ocorriam as 
atividades locais de paralisação, em Brasília 
(DF) aconteciam as ações nacionais. Celeste 
Pereira e Henrique Mendonça, dirigentes da 
ADUFPel, participaram de um ato de vigília em 
frente ao Ministério do Planejamento e Gestão 
(Mpog), onde ocorria reunião entre o Fórum 
dos SPF e representantes do governo federal. 
Após, houve avaliação da negociação, que foi 
considerada insatisfatória, já que o governo 
não avançou nas respostas das pautas dos 
servidores. 

A mobilização continua
Junho não será diferente em relação à 
mobilização. Localmente, a ADUFPel realiza 
uma série de atividades para debater 
a realidade de precarização do trabalho 
docente  (mais informações na contracapa). 
Nacionalmente, o CNG conduz as 
negociações das IFE em greve, articulando 
atividades de pressão junto ao governo e 
unificando o movimento docente. 
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MOVIMENTOS

Os residentes da Casa 
do Estudante (CEU) e do 
alojamento provisório 

da UFPel estiveram reunidos 
no dia 7 de maio, na CEU, junto 
a representantes da reitoria e 
ADUFPel. Os estudantes cobraram 
soluções definitivas referentes 
às reivindicações anteriormente 
apresentadas durante a última 
ocupação do gabinete do reitor, 
que durou três dias e culminou 
em uma ordem de reintegração de 
posse. Em resposta às demandas, 
foi argumentado:

- Segurança: a administração da UFPel, declarou que não poderá arcar com custos da segurança na CEU, entendendo é uma questão de 
segurança pública e de responsabilidade do Estado. Apenas irá garantir a segurança patrimonial.

- Acompanhamento psicológico: o professor do Centro de Artes, Ney Bruck, que acompanhou os alunos durante a ocupação, com atividades 
de superação e enfrentamento, foi convidado a dar continuidade ao trabalho. O auxílio do professor foi solicitado pelos estudantes.

- Reedição da Bolsa Residente: foi informado que o pagamento da Bolsa Residente com recursos do PNAES está impossibilitado diante 
das ações do Ministério Público Federal (MPF) e da assinatura de Termo de Ajuste de Conduta.

- Aceleração da obra no segundo andar da CEU: a reitoria afirmou que a obra é de inteira responsabilidade da proprietária do prédio e da 
empresa por ela contratada. O prazo para entrega do segundo andar acaba no dia 26 de junho. 

Estudantes de odontologia retomam atividades 
A falta de garantias em relação à efetividade 
da esterilização dos materiais e a escassez 
de investimentos necessários para manter 
as atividades clínicas da Faculdade de 
Odontologia da UFPel foram os motivos que 
levaram os estudantes a paralisarem as 
atividades clínicas por quase um mês. A 
paralisação das aulas teóricas teve a duração 
de dois dias (28 e 29/04), enquanto que as 
atividades clínicas continuaram suspensas 
até o dia 22/05.
Em reunião com o Conselho Departamental, 

no dia 21/05, foi definida a volta das 
atividades, já que algumas demandas 
haviam sido atendidas e outras estavam em 
processo de resolução.

Entenda
A mobilização deu-se pela precariedade 
dos procedimentos de esterilização. Após 
enviarem ofício à diretora da Faculdade, 
Adriana Etges, foram prometidas medidas em 
médio e longo prazo. Porém, dada a urgência 
da situação, os testes de esterilização 

- Auxílio-instalação: 21 alunos optaram por este auxílio, mas o subsídio, no valor de R$360 mensais, será garantido apenas para três 
meses (maio, junho e julho).

- Auxílio fi nanceiro para transporte: os estudantes que haviam sofrido ameaças e, por conta disso, solicitaram transferência para outra 
universidade, requereram assistência referente ao pagamento das passagens e acompanhamento do processo. A reitoria comunicou a 
impossibilidade de arcar com custos financeiros e reembolso de passagens para os que, segundo a instituição, “desistiram” do semestre.

começaram a ser realizados no dia 5 de 
maio. A capacitação dos alunos, que estava 
programada para agosto, ocorreu entre os 
dias 5 e 7. “Todo o processo de lavagem, 
armazenamento e esterilização estavam, em 
grande parte, errados”, destacou a estudante 
do 7º semestre, Caroline Pagani.
A Diretoria da ADUFPel manifestou, durante 
a paralisação, solidariedade e apoio aos 
estudantes, professores e técnicos em prol 
de melhores condições de trabalho, ensino, 
aprendizagem e atendimento à população.

Professores do Paraná seguem em greve
A categoria dos professores da rede de 
ensino estadual do Paraná permanece 
paralisada. A mobilização iniciou no dia 25 
de abril e as reivindicações englobam a 
aplicação da data-base, reajuste do piso, 
incorporação do auxílio-transporte ao salário 
e concurso público para novos funcionários. 
Além disso, após o massacre sofrido pelos 
servidores no dia 29 de abril, foi incluída 
na pauta dos docentes a reivindicação de 

investigação sobre o ataque da polícia aos 
trabalhadores.
A agressão ocorreu quando tropas 
das polícias civil e militar reprimiram 
violentamente cerca de 20 mil manifestantes 
que se encontravam em frente à Assembleia 
Legislativa do Paraná protestando contra o 
Projeto de Lei (PL) 252/2015, que incorpora 
as medidas de austeridade propostas pelo 
governo de Beto Richa.

A ADUFPel apoia os professores 
do Paraná e integrou a campanha 
#SomosTodosProfessores, via rede 
social, que teve como intuito fortalecer a 
rede de solidariedade aos manifestantes 
desrespeitados e feridos durante os atos 
do dia 29 de abril. Os servidores, no 7º 
Conad Extraordinário, também aprovaram 
uma moção que cobra a instauração de um 
inquérito para investigação dos abusos.

Este desfecho nos indica o compromisso da atual gestão com o Ministério da Educação (MEC) e governo federal em detrimento da comunidade 
universitária. Não há garantia de acesso e permanência, apesar de propagada pela Secretaria de Educação Superior (SeSU)/MEC. Demonstra 
que a reitoria vem seguindo à risca a política de cortes, terceirizações e privatizações que vem sendo implementada pelo governo federal.

- Segurança: a administração da UFPel, declarou que não poderá arcar com custos da segurança na CEU, entendendo é uma questão de 
segurança pública e de responsabilidade do Estado. Apenas irá garantir a segurança patrimonial.

- Acompanhamento psicológico: o professor do Centro de Artes, Ney Bruck, que acompanhou os alunos durante a ocupação, com atividades 
de superação e enfrentamento, foi convidado a dar continuidade ao trabalho. O auxílio do professor foi solicitado pelos estudantes.

- Reedição da Bolsa Residente: foi informado que o pagamento da Bolsa Residente com recursos do PNAES está impossibilitado diante 
das ações do Ministério Público Federal (MPF) e da assinatura de Termo de Ajuste de Conduta.

- Aceleração da obra no segundo andar da CEU: a reitoria afirmou que a obra é de inteira responsabilidade da proprietária do prédio e da 
empresa por ela contratada. O prazo para entrega do segundo andar acaba no dia 26 de junho. 

- Auxílio-instalação: 21 alunos optaram por este auxílio, mas o subsídio, no valor de R$360 mensais, será garantido apenas para três 
meses (maio, junho e julho).

- Auxílio fi nanceiro para transporte: os estudantes que haviam sofrido ameaças e, por conta disso, solicitaram transferência para outra 
universidade, requereram assistência referente ao pagamento das passagens e acompanhamento do processo. A reitoria comunicou a 
impossibilidade de arcar com custos financeiros e reembolso de passagens para os que, segundo a instituição, “desistiram” do semestre.

Reivindicações dos estudantes 
não são garantidas pela reitoria
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ENTREVISTA com Anna Júlia e Inaê

O apoio a atividades artísticas e 
culturais também faz parte das ações 
realizadas pela ADUFPel. Em 2014, a 

Seção Sindical foi uma das colaboradoras 
do projeto de música Dandô e expôs em sua 
sede a coleção de quadros dos Congressos 
e CONAD do ANDES. Em março de 2015, o 
evento “Mulheres em Luta”, realizado pela 
ADUFPel em parceria com outros sindicatos 
e coletivos de Pelotas, propiciou um espaço 
para que artistas pelotenses pudessem se 
apresentar. As estudantes dos cursos de 
Letras e Nutrição da UFPel, Anna Júlia Martins 
e Inaê Dutra, respectivamente, contam como 
foi essa experiência e sua relação com a 
música, empoderamento da mulher e cultura 
popular.

Voz Docente: Qual a relação de vocês 
com a música?
Anna Júlia: Antes de tudo e mais que tudo, uma 
relação de amor, das boas. Principalmente 
agora, em um momento da minha vida que 
minha relação de trabalho com ela está 
praticamente nula, ela tem sido mais uma 
companheira. Pode significar e representar 
diferentes coisas e agiu na minha vida de 
diferentes formas, mas sempre agiu, mesmo 
antes de eu me lembrar, por conta de eu ser 
exposta a ela desde sempre. A música pode 
me servir como meio de expressão, assim 
como meio de puro prazer. 
Inaê: Minha relação com a música começou 
desde a infância. Comecei a aprender o violão 
básico aos nove anos e dava continuidade 
aos estudos de forma autônoma. Nessa 

época eu já compunha minhas músicas. Aos 
15 anos fui selecionada para estudar no 
Conservatório Musical de Rio Grande (sou 
natural de lá) na Escola de Belas Artes. Lá dei 
início à educação de teoria musical e violão 
popular. Já tive bandas de diferentes estilos, 
inclusive uma banda só de meninas e o duo 
com a Anna Júlia. Atualmente mantenho 
minhas composições e aprendizado apenas 
por hobbie. Com exceção de alguns convites 
especiais.
VD: Vocês também escrevem músicas. 
O empoderamento através da cultura 
popular é uma maneira de emancipação 
da mulher? De que maneira?
Anna Júlia: A música pode ser um instrumento 
muito poderoso na sociedade. Assim como 
várias músicas perpetuam perspectivas 

machistas e influenciam as pessoas, é 
importantíssimo que aconteça o contrário, 
que mulheres assumam papéis significativos 
nesse meio. É necessário que elas sejam 
ouvidas, passem sua mensagem, além de 
carregarem o aspecto da representatividade, 
mostrando para as outras mulheres e meninas 
o quanto elas podem.
Inaê: É uma maneira de emancipação. No 
mundo da música sempre houve a presença 
de mulheres. Só que, em sua maioria, 
apenas interpretavam as músicas. Faziam 
a reprodução do pensamento do homem 
(compositores) por meio de suas vozes 
femininas. Então quando a mulher põe seu 
pensamento e emoção na criação de uma 
letra/melodia, ela se mostra pro mundo, se 
desprende de uma voz que não era dela.

No alto da noite do Rio de Janeiro, luminoso, 
generoso, o Cristo Redentor estende os braços. 
Debaixo desses braços os netos dos escravos 
encontram amparo. Uma mulher descalça olha o 
Cristo, lá de baixo, e apontando seu fulgor, diz, 
muito tristemente: 

- Daqui a pouco, já não estará mais aí. Ouvi dizer 
que vão tirar Ele daí.”

- “Não se preocupe”- tranquiliza sua vizinha - “Não 
se preocupe: Ele volta.”

A polícia mata muitos, e mais ainda mata a 
economia. Na cidade violenta soam tiros e 
também tambores: atabaques, ansiosos de 
consolo e de vingança, chamam os deuses 
africanos. Cristo sozinho não basta.

Crônica da cidade do Rio de Janeiro, 
por Eduardo Galeano

DICA DE FILME: a ONDA
Será possível o fascismo na Alemanha hoje? 
A pergunta, feita por um professor a alunos, o 
levou a uma experimentação: explicar na prática 
os mecanismos do poder. Os estudantes, 
que não acreditavam que era possível serem 
manipulados a ponto de concordarem com 
formas de governo autocráticas, tornaram-
se rapidamente membros de uma entidade 
nomeada por eles de “A Onda”. Nela, atitudes 
agressivas em nome do grupo se tornam 
justificáveis através do sentido de união entre justificáveis através do sentido de união entre 
os membros. O filme, de 2008, resgata o debate 
sobre os perigos do autoritarismo e mostra que 
os resquícios de governos fascistas podem 
acarretar na repetição da história. 
Os discursos, produzidos em épocas como a 
de Hitler, reproduzem sentidos que ecoam por 
décadas e sabemos que no Brasil o mesmo 
acontece. Foi o que vimos em marchas, neste 
ano, pedindo a volta da intervenção militar no 
país. “A Onda” é um filme sobre manipulação 
política apontando que, na sociedade, há ainda 
espaço para autoritarismo. Fonte: Livro dos Abraços/tradução de Eric Nepomuceno
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IV Seminário Estado e Educação

A quarta edição do Seminário 
Estado e Educação do ANDES-
SN, que aconteceu entre 
os dias 29 e 30 de maio na 
Universidade Federal de Santa 
Catarina, teve como tema “A 
Contrarreforma do Estado e os 
impactos sobre a Educação”.
Presente na abertura do 
Seminário, o presidente do 
ANDES, Paulo Rizzo, ressaltou 
a importância do debate neste 
momento de deflagração de 
greve nas instituições federais 
e estaduais.
Durante a manhã, ocorreu a 
mesa “A Contrarreforma do 
Estado e os impactos sobre a 
Educação”, com a contribuição 
das professoras Ângela 
Siqueira e Olinda Evangelista 
e do professor Roberto Leher. 
No período da tarde, os 

participantes se dividiram em 
grupos de trabalho tendo como 
base o caderno de textos do 
seminário.
No segundo dia, ocorreram as 
plenárias temáticas, durante 
manhã e tarde, envolvendo 
eixos como o Plano Nacional de 
Educação (PNE), mercantilização 
e ressignificação do caráter 
público da educação, Educação a 
Distância (EAD), precarização do 
trabalho docente, produtivismo, 
carreira, internacionalização 
da educação e reformas 
curriculares nos cursos de 
formação para professores. 
Ainda, um dia antes do início 
do Seminário, a Seção Sindical 
do ANDES na UFSC ofereceu 
uma oficina de análise de 
documentos de políticas 
educacionais.

Professores da UFPel realizam 
mês de mobilizações

Duas assembleias docentes foram 
realizadas durante o mês de maio. A 
primeira (22) pautou a deflagração da 

greve nas Instituições Federais de Ensino a 
partir do dia 28 do referido mês. A decisão dos 
professores foi dar um ultimato ao governo 
federal e aguardar pelas negociações. 
Naquela mesma tarde, ocorreu reunião entre 
a diretoria do ANDES-SN e representantes da 
Secretaria do Ensino Superior do Ministério 
da Educação (SESu/MEC). Na reunião, os 

Reunião do GTCA

O Grupo de Trabalho de 
Comunicação e Artes (GTCA) 
do ANDES-SN esteve reunido 
em Brasília nos dias 23 e 24 de 
maio para debater suas ações. 
No encontro, foram abordados 
a ampliação da divulgação 
da Revista Universidade 
e Sociedade; práticas de 
comunicação privada, estatal e 
pública; o repositório do ANDES; 
a preparação para o IV Encontro 
Nacional de Comunicação do 
Sindicato Nacional; a produção 
e circulação de meios e formas 
de arte e comunicação para 
o fortalecimento das ações 
políticas nas seções sindicais.
A presidente da ADUFPel, 
Celeste Pereira, participou 
do encontro e apresentou o 
trabalho desenvolvido na seção 
sindical: “Desde o início da 

representantes do SESu/MEC reconheceram 
o corte de R$ 9 bilhões para Educação pública 
e invalidaram o acordo sobre a carreira 
docente assinado com o ANDES-SN em abril 
de 2014, alegando se tratar de “um novo 
governo”.  A segunda assembleia (28) pautou 
a adesão ao Dia Nacional de Paralisação e a 
organização da agenda de mobilização para o 
mês de junho:
- 01, 14h, na ADUFPel: debate sobre 
precarização, pautando a situação do Centro 

nossa gestão, entendemos que 
a comunicação é fundamental 
como instrumento de luta e 
temos envidado esforços para 
qualificar nosso processo”. 
Ainda, com relação à arte, a 
diretora afirma que também tem 
sido preocupação da seções 
sindicais oportunizar aos 
seus sindicalizados e demais 
parceiros o acesso a atividades 
culturais engajadas, divulgando 
os talentos de sua própria base 
e oportunizando a divulgação 
de artistas que não têm 
acesso pela mídia tradicional. 
Celeste Pereira considera o 
trabalho desenvolvido no GTCA 
fundamental e afirma que a 
ADUFPel trabalhará com afinco 
para preparar sua participação 
no IV Encontro Nacional de 
Comunicação.

de Artes, onde os estudantes paralisam suas 
atividades entre 29 de maio e 03 de junho;
- 10, 18h, na ADUFPel: Cine Debate com  a 
exibição do filme “A Onda”;
- 18, 09h, na  ADUFPel: Debate sobre a pauta 
local de reivindicações e reposta da reitoria.
- 23, 14h, em local a ser confirmado, 
Assembleia Geral.

Fique atento ao site e facebook da ADUFPel 
para maiores informações.


