
COMANDO DE MOBILIZAÇÃO DOS DOCENTES DA UFRGS 
 
Ao 
Prof. Carlos Alexandre Netto 
Magnífico Reitor  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL – UFRGS 
 
Senhor Reitor: 
 

Neste dia 18 (dezoito) de agosto, no Auditório (sala 102) da Faculdade de Educação 
(Campus Centro), foi realizada Sessão da Assembleia Geral Permanente dos Docentes da UFRGS, 
para deliberar sobre a seguinte pauta: situação das negociações com o MPOG e a Reitoria, 
informes das Unidades, avaliação e encaminhamentos. A referida Sessão, de hoje, da Assembleia 
Geral Permanente dos Docentes da UFRGS foi convocada, para o horário das 14h00, pelo 
Comando Local de Greve (CLG/UFRGS) em cumprimento de decisão da Sessão anterior da 
Assembleia Geral Permanente dos Docentes da UFRGS, havida no dia 11 (onze) de agosto de 
2015, no Auditório da Faculdade de Economia (Campus Centro). 

O presente documento tem por objetivo NOTIFICAR a Administração Central (Reitoria) 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) que a Sessão, havida hoje, da 
Assembleia Geral Permanente dos Docentes da UFRGS deliberou: 1- encerrar, neste dia 18/08, a 
greve decidida no dia 23 de junho e iniciada no dia 29 de junho de 2015; 2- definir a quinta-feira, 
dia 20/08/2015, para a retomada das atividades docentes suspensas pela greve; 3- posicionar-se 
pela adequada reposição das aulas e aplicação das provas que, em decorrência da greve 
iniciada em 29/06/2015, ainda restam para serem realizadas na UFRGS, o que exige o devido 
respeito aos doze dias letivos ainda a serem cumpridos no semestre de 2015/1; 4- 
reivindicamos, portanto, as devidas adequações que se farão necessárias para a apropriação 
dos conceitos, o encerramento do semestre 2015/1 e para as matrículas/2015-2, nas Unidades 
em que houve docentes grevistas; 5- neste sentido, para a adoção de providências consensuadas, 
solicitamos uma urgente reunião de uma representação deste CLG/CLM com o prof. Sérgio 
Franco, Pró-Reitor de Graduação; 6- impulsionar atividades de apoio à greve nacional dos 
docentes das Instituições Federais de Ensino (IFEs), bem como de solidariedade à greve nacional 
dos funcionários técnico-administrativos das IFEs e à greve nacional dos demais servidores 
públicos federais; 7- transformar o Comando Local de Greve em Comando Local de Mobilização 
dos Docentes da UFRGS (CLM/UFRGS). 

O Comando Local de Mobilização dos Docentes da UFRGS (CLM/UFRGS) continua 
composto pelo prof. Carlos Alberto Gonçalves, representando a Seção Sindical do ANDES-SN na 
UFRGS (ou por quem ele indicar para substituí-lo), e pelos professores já indicados (ou que 
vierem a ser indicados) pelas suas Unidades ou Departamentos. 

Porto Alegre, 18 de agosto de 2015, 
 
 

Prof. Robert Ponge 
no exercício da Coordenação do CLG (agora CLM) na ausência do Prof. Carlos Alberto 

Gonçalves, Coordenador Geral do Comando Local de Mobilização dos Docentes da UFRGS, 
Presidente da Seção Sindical do ANDES-SN na UFRGS 

82.02.69.95 – casg@ufrgs.br – clg.ufrgs@gmail.com – sec_sind_andes@ufrgs.br  
 
Na continuidade do Comando Local de Greve eleito pela Assembleia Geral Extraordinária de 23/06/2015 e 
constituído de representantes das Unidades ou Departamentos, o Comando Local de Mobilização é 
independente de qualquer entidade; recebe, sem qualquer contrapartida, o apoio material e logístico do 
ANDES-SN – Seção Sindical/UFRGS. 


