
 
  

 

 

SOU APUB! SOU OPOSIÇÃO SINDICAL! 
 

A APUB–LUTA tem feito esclarecimentos sobre as 
reinvindicações dos docentes das IFES em âmbito nacional e 
mobilizado a UFBA para o movimento de luta que vem 
crescendo frente à indignação que tomou conta da categoria 
depois de tantas tentativas de negociação com o governo sem 
resultados concretos. A precarização das condições de trabalho 
nas instituições federais de ensino vem se agravando, dia a dia, 
com falta de professores, de salas de aula, de laboratórios e até 
mesmo materiais básicos para funcionamento. 

A defesa do ensino público, gratuito e de qualidade é parte 
integrante de toda história do movimento docente e um clamor 
da sociedade brasileira que luta para ver atendidas suas 
necessidades de educação, saúde, segurança e transporte, entre 
outros direitos socais. Obter adequadas condições de trabalho e 
valorização da carreira dos professores é parte dessa luta. 

Até o dia 18 de maio, temos informações que 39 Instituições 
Federais já entraram em greve exigindo do governo negociação 
efetiva em torno da reestruturação da carreira docente prevista 
no acordo firmado em 2011 que não foi cumprido, o que inclui a 
implementação da carreira única, com incorporação das 
gratificações em 13 níveis remuneratórios, contrariamente aos 
17 níveis defendidos pelo governo, e variação de 5% entre os 
níveis (http://terra.andes.org.br/blog/blog.html). 

O ingresso nas carreiras do Magistério Superior (MS) se 
dará no nível inicial, independente de titulação, ou seja, um 
doutor não poderá assumir como adjunto ao ingressar na 
Universidade. Ele terá que iniciar como auxiliar e realizar a 
progressão de sua carreira condicionada a regras de 
produtividade para, em 24 anos, poder chegar ao topo da 

carreira. Ao chegar ao topo, o professor estará prestes a se 
aposentar e ver seu salário reduzido a migalhas. É isso o que 
queremos para os futuros docentes? É esse o projeto de 
universidade que apoiamos? 

O governo continua desconsiderando o caráter próprio e 
artesanal do fazer acadêmico e da produção de conhecimento 
nas instituições de ensino, atrelando a carreira dos professores 
a avaliações produtivistas, vinculadas a um cronômetro, com 
desenvolvimento imposto como uma corrida de obstáculos, sem 
respeitar o que deve ser o percurso acadêmico. 
“Se esse projeto for aprovado da forma como pretende o 
governo, isso terá um reflexo nefasto no futuro da universidade 
federal e virá a um alto custo para a população brasileira”, 
alertou Luiz Henrique Schuch (1o. vice-presidente do ANDES-
SN). 

 

Conclamamos todos os docentes a integrarem esta jornada.  
Solicitamos apoio de todos os trabalhadores e, em particular, das 

demais categorias (estudantes e funcionários) da comunidade 
universitária. 

    
AGENDA da APUB-LUTA OPOSIÇÂO SINDICAL: 

24 de Maio – GT sobre a Carreira Docente – Faculdade de Direito, na SALA 
220, às 17h 

25 de Maio – Participação na Assembleia da Apub – Auditório 1 do PAF I, às 
16h 
29 de Maio – Reunião avaliativa das Atividades - Instituto de Matemática, às 
17h 
 

Assembleia da APUB 
25/05/12, Sexta-feira às 16h         Local: Auditório 1 do PAF I 

 

Participe! Venha discutir a deflagração nacional da 
greve, a carreira docente e as demais reivindicações da 

categoria!   

BOLETIM APUB LUTA Nº 3 – OPOSIÇÃO SINDICAL 

 21 de maio de 2012 

Em defesa da universidade pública! Da carreira docente, 
campanha salarial 2012, valorização e melhoria das condições 

de trabalho. Vamos fortalecer o movimento pela base já! 

Contato: apubluta@gmail.com 
 

http://terra.andes.org.br/blog/blog.html


 
 

Há quem diga que o Muro da Incomunicação, criado pela atual 
diretoria da APUB, foi o grande responsável pelo alheamento dos 

associados apubianos às perdas da categoria. 


