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COMANDO LOCAL DE GREVE DOS DOCENTES 

 

 

Porto Alegre, 24 de julho de 2015 

 

 

 

Senhor Reitor, 

 

Vimos por meio deste, apresentar os encaminhamentos deliberados na 

Assembleia Geral de Docentes reunida no dia 23 de julho. 

Inicialmente, apresentamos as reivindicações constantes da pauta local, a 

respeito das quais solicitamos vossa manifestação: 

I) Cronograma de recuperação geral dos prédios e salas de aula, 

contemplando: 

- atendimento emergencial às demandas do Colégio de Aplicação, Instituto 

de Psicologia, Instituto de Artes e Biblioteca Setorial de Ciências Sociais e 

Humanidades; 

- solução estável para a alocação das turmas anteriormente alocadas no 

prédio de salas de aula do Campus Centro, com concentração espacial de atividades e 

garantindo condições adequadas para o trabalho docente e a aprendizagem. 

II) Correção e agilização das progressões e promoções dos docentes: 

- Retificação das portarias emitidas sem registro do interstício ou com data 

posterior ao preenchimento dos requisitos pelo docente; 

- Pagamento dos valores retroativos à data de cumprimento dos requisitos 

pelo docente; 

- Cumprimento da Decisão nº 40/2015 do CONSUN relativa às progressões 

e promoções nos casos de vacância; 

- Contagem integral das atividades realizadas pelo docente no interstício, 

sem antecipação dos pedidos de progressão ou promoção; 
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- Celeridade na resolução das questões que envolvem as normas de 

progressão funcional da carreira EBTT; 

- Destravamento e prioridade aos processos de progressão dos docentes da 

carreira EBTT, com garantia de que os docentes não sofram prejuízos decorrentes dos 

atrasos nos procedimentos administrativos. 

III) Abertura de vagas de concurso público (no âmbito do Regime Jurídico 

Único) para técnicos, atendendo as demandas das Unidades, priorizando a contratação 

de seguranças, motoristas, secretários, técnicos em assuntos educacionais, técnicos de 

laboratório, bioteristas, pessoal de manutenção e professores, e demais técnicos para a 

Creche. 

Apresentamos também, em anexo, duas moções aprovadas na mesma 

Assembleia. 

A primeira moção refere-se ao corte de verbas para a pós-graduação. 

Considerando os graves prejuízos que os cortes trazem à nossa Universidade, 

aguardamos manifestação da Administração Central sobre o tema. 

A segunda moção refere-se ao registro de conceitos NI, ao processamento 

do ordenamento dos estudantes e das matrículas da graduação, a respeito dos quais 

reiteramos nosso protesto já manifestado no último dia 17, pelos prejuízos causados aos 

estudantes e pelo desrespeito ao movimento grevista. 

 

Atenciosamente 

Professor Carlos Alberto Gonçalves 

Coordenador Geral do Comando Local de Greve 

Exmo.  

Prof. Carlos Alexandre Netto 

Reitor 

Nesta Universidade 


