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Edital de convocação da Assembleia permanente de greve dos docentes da ufsc
O Comando Local de Greve dos Docentes da UFSC/ANDES-SN convida todos os professores da UFSC para a
Assembleia Permanente de Greve dos Docentes da UFSC, a ser realizada no dia 14 de agosto de 2012, às
14h, no Restaurante Universitário do Campus da UFSC na Trindade, com a seguinte pauta:
1. Informes.
2. Análise de conjuntura da Greve Nacional.
3. Melhoria das condições de trabalho.
4. Construção da agenda de greve.
4. Encaminhamentos.
Florianópolis, 8 de agosto de 2012.
Comando Local de Greve dos Docentes da UFSC/SSindANDES-SN/UFSC
Servidores realizarão grande Marcha em Brasília na quarta-feira (15)
Na quarta-feira, dia 15 de agosto, os docentes das IFE deverão se juntar as demais categorias em greve e ao
Comando Nacional de Greve dos Estudantes (CNGE) e realizar, em Brasília, uma nova marcha. Todos juntos
para mostrar a indignação dos servidores públicos contra o desrespeito do governo com os servidores e o
descaso com as políticas sociais. Leia na íntegra aqui.

Negocia Dilma!
O jornal da Cultura pede para Dilma e Mercadante negociar com os docentes. Veja o vídeo aqui

Avaliação política do momento da greve
Fracassou mais uma operação montada pelo governo para acabar com a greve, agora por meio da
assinatura do acordo com uma entidade não representativa do professores em greve: o PROIFES. Em
resposta, a totalidade das assembléias realizadas deliberou pela manutenção da greve e repudiou a ação do
governo, que ao assinar um acordo com uma entidade não representativa cometeu um ato antissindical e
ofensivo ao movimento docente combativo e autônomo. Além do que, os termos do acordo não atendem a
nossa pauta de reivindicações, aumenta as distorções existentes e aprofunda a retirada de direitos. Aqui

Encaminhamentos referentes ao comunicado especial CNG ANDES-SN de 10 de agosto de 2012
Leia na íntegra aqui
O CNG-ANDES reafirmar a disposição (já apresentada nas mesas anteriores) do movimento grevista de
negociar, sem abrir mão de seus princípios. Para tanto, é necessário refletir sobre os limites e
possibilidades da greve neste contexto e apontar táticas adequadas ao novo quadro, para fortalecer o
apoio da opinião pública e intensificar a coesão do movimento docente. Assim é necessário avaliar o que
pode ser priorizado e/ ou flexibilizado no item de pauta reestruturação da carreira, com vistas a elaboração
de uma contraproposta e reiterar a deliberação sobre a necessidade de abertura de negociação sobre a
valorização e melhoria das condições de trabalho docente nas IFE. Diante do exposto é necessário refirmar
as diretrizes apresentadas na última reunião da mesa de negociação como pauta mínima de pontos em
aberto: a) carreira única; b) evolução em percentuais uniformes (degraus) ao longo da carreira; c) fatores
definidos para os regimes de trabalho; d) percentual definido para cada titulação, igual para cada titulo,
como parte constitutiva do vencimento; e) respeito à autonomia de cada instituição para regulamentar os
créditos de avaliação e desenvolvimento na carreira.
Considerando a necessidade de avaliar o que pode ser priorizado e/ou flexibilizado no item de pauta
reestruturação da carreira, com vistas a elaboração de uma contraproposta, o CNG-ANDES-SN pergunta:
1. Qual é a flexibilização em relação ao piso salarial do professor 20 horas?
Proposta ANDES: salário DIEESE/ICV.
2. Qual é a flexibilização em relação a variação percentual dos níveis (steps)?
Proposta ANDES: 5% entre níveis.
3. Qual é a flexibilização em relação a variação percentual da Titulação?
Proposta ANDES: Aperfeiçoamento (7,5%), Especialização (18%), Mestrado (37,5%), Doutorado (75%).
4. Qual é a flexibilização em relação aos fatores definidos para o Regime de Trabalho?
Proposta ANDES: 40h = valor remuneratório 100% maior que 20horas; DE = valor remuneratório 210%
maior que 20horas.
5. Há flexibilidade de escalonamento (parcelamento) de reajuste para atender a proposta do ANDES?
6. Há possibilidade de flexibilização do impacto orçamentário da proposta do ANDES?
7. Quais outros aspectos da proposta do ANDES a AG discutiu a possibilidade de flexibilizar?

Intensificar e aprofundar a greve: pela reabertura das negociações
A nossa greve continua forte! As assembleias apontam, de forma expressiva, a continuidade de nossa luta!
Por isso, é o momento de concentrarmos maior número possível de companheiros(as) em Brasília,
principalmente nos dias 15/08 e 16/08, para que nossos atos ganhem maior força e visibilidade! Leia a
Agenda aqui
AGENDA DAS ATIVIDADES DE GREVE
14 DE AGOSTO (terça-feira): Assembleia permanente de Greve, às 14 horas, no Restaurante Universitário
do Campus da UFSC na Trindade.
22 DE AGOSTO (quarta-feira): Seminário sobre Saúde do Trabalhador, em conjunto com o CLG/Sintufsc e
a Comissão de Mobilização dos Estudantes da UFSC, manhã e tarde no
Auditório da Reitoria.
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