
UNIVERSIDADES FEDERAIS em GREVE: e a UFRGS? 
 

Desde 17 de maio, as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) 
estão em greve. Já são 47 instituições paralisadas no país. Este é o 
maior, mais amplo e mais forte movimento grevista na história das IFES!  
 
Por que a UFRGS ainda não faz parte desse movimento? Por que há tão 
pouca informação e mobilização se nossas condições de trabalho são as 
mesmas dos colegas de outras federais do Brasil? 

 

A GREVE É NECESSÁRIA? 
 

Governo intransigente: desde meados de 2010, o Sindicato 
Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior 
(ANDES-SN) vem cobrando negociações concretas com o 
Poder Executivo, o qual, unilateralmente, protela e suspende 
conversações.  
 

Salários defasados: o piso salarial (vencimento básico) de 
um professor universitário federal, com graduação, em 
Regime de Trabalho de 20h, é de R$ 550,00 (R$ 1.100,00 
para 40h), bem abaixo do que o MEC exige para os 
professores da educação ensino básica! Defendemos 22,8% 
de recomposição salarial emergencial e piso de R$ 2.329,35 
para o regime de 20 horas. 
 

Uma só linha no contracheque: queremos um Vencimento 
Básico (VB) decente e o fim dos ganhos precários, exigindo a 
incorporação da GEMAS/GBTT e da Retribuição por 
Titulação ao VB, evitando corrosões na aposentadoria e nas 
negociações salariais. 
 

Os “compromissos” governamentais de agosto/2011 não 
foram cumpridos: além de introduzir, de contrabando, uma 
alteração extremamente prejudicial dos adicionais de 
insalubridade/periculosidade, o governo deixou o “ajuste 
emergencial” mofando seis meses e meio na Câmara.  
 

Reestruturação da carreira: os prazos e negociações 
acordados continuam desrespeitados; o governo vem 
fingindo que negocia. No essencial, seu projeto de 
reestruturação continua igualzinho àquilo que apresentou em 
meados de 2010. 
 

Temos uma carreira frágil: atualmente só depois de muitos 
anos de trabalho alcançamos um patamar razoável de 
remuneração. O ANDES-SN propõe uma carreira com 13 
níveis e variação remuneratória de 5% entre cada nível. Hoje 
a diferença de remuneração entre um Adjunto 1 e um Adjunto 
2 é de 2,5%. Defendemos ainda a unificação das carreiras do 
Magistério Superior (MS) e do Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico (EBTT). 
 

Sindicato deve ser democrático e pra lutar: os 
docentes em greve foram informados, consultados e 
mobilizados por sindicatos filiados ao ANDES-SN, através 
de um processo de Assembleias Gerais; as decisões das 
reuniões nacionais estão calcadas nas decisões das 
Assembleias de base. A Seção Sindical Andes/UFRGS 
quer ouvir você opinar sobre a greve! 

 

SÓ COM MOBILIZAÇÃO HÁ SOLUÇÃO! 
 

Convidamos os colegas, filiados ou não ao ANDES ou a 
outra entidade, docentes novos ou mais antigos, a 
construirmos a mobilização necessária! 
 

Vamos discutir: a Seção Sindical do ANDES na UFRGS 
tem se reunido e formou um Comando de Mobilização em 
sua última Assembleia (24/05). Junte os seus colegas de 
Departamento ou Unidade e convidem-nos para informar-
se sobre as reivindicações e sobre a greve. Nosso 
sindicato não é virtual e com certeza estaremos com 
vocês!  
 

Chega de precarização: estamos sobrecarregados com 
nossas atividades. Mas sem discutir carreira e sem 
reivindicar, a correria não acaba. Com salário baixo, 
acabamos dependentes de bolsas, projetos, assessorias, 
especializações... 
 

A união faz... a vitória: queremos discutir a situação 
nacional e a situação da UFRGS. A greve nacional é uma 
realidade incontestável. Conclamamos a debater a 
seguinte pergunta: a UFRGS deve aderir à greve ou não? 
Cabe a todos os docentes essa decisão! 
 

Esperar? As próximas semanas serão decisivas para o 
futuro de nossa carreira, o respeito à valorização do 
salário docente e a defesa da Universidade Pública, 
Gratuita e de Qualidade! Manifeste-se! 
    ___________________________________________________________________ 

Assembleias Setoriais em 05/06 (3a feira) 
Campus do Vale (Aud. Inst. Física - 12h) 
Campus Centro (FACED sala 405 - 17h) 

 

SEÇÃO SINDICAL DO ANDES NA UFRGS 
email: sec_sind_andes@ufrgs.br   

Informações sobre a mobilização na UFRGS e sobre a greve nacional: http://andesufrgs.wordpress.com/ 


