REUNIÃO CND
07 e 08/09/2017
RELATÓRIO
PRESENTES: Elenira, Jane, Júlio, Marco, Pedro
PAUTA:
Relação com a DN e funções da CND
1.
Perseguição política da docência (escola sem partido, quebra autonomia acadêmica, PAD’s,
censura prévia, comissões de ética);
2.
Jornada docente: a) reformulação da Portaria 17 (participação CND na Reunião da
Comissão indicada pela Portaria 14), b) publicização e controle do trabalho docente, c) garantia de
1/3 da jornada para preparação para o ensino (parecer da assessoria jurídica sbre o tema);
3.
Plano de Demissão Voluntária e Incentivo à licenças MP 792/2017;
4.
Suspensão dos reajustes da Lei 13325/2016;
5.
Base Nacional Comum Curricular (projeto de ensino por áreas);
6.
Proposta de Exame Nacional de Avaliação do Magistério da Educação Básica (ENAMEBE)
para docentes de autoria de Wilson Matos PSDB - 6114/2009;
7.
Alterações no Plano Nacional do Livro Didático;
8.
Aceitação (ou não) somente do diploma para recebimento de Retribuição por Titulação;
9.
Propostas para melhoria da atuação das CPPD’s;
10.
Seminário de Carreira do SINASEFE;
Relatório:
Mais uma vez a CND questiona o porquê da demora na viabilização da vinda de seus membros para
esta reunião. Afinal a decisão da necessidade de reunião já estava dada na 150 a Plenária Nacional,
no mínimo, para organização do Seminário de Carreira. Não foi viabilizada em tempo. Depois a DN
concordou com a reunião antes da 151a Plenária há pelo menos 20 dias e as passagens foram
compradas com apenas 3 dias de antecedência, gerando enorme gasto desnecessário e muita
dificuldade de que os membros se organizassem para a participação (como docentes, para participar
de reuniões são necessárias combinações com troca de aulas, organização de atividades e outras
questões específicas).
1. Perseguição política da docência (escola sem partido, quebra autonomia acadêmica, PAD’s,
censura prévia, comissões de ética). Casos emblemáticos:
- Câmara de Vereadores de Campinas aprova em primeiro turno o Projeto Escola Sem Partido em
uma votação por 24 a 5.
https://educacao.uol.com.br/noticias/2017/09/05/projeto-escola-sem-partido-avanca-na-camara-decampinas.htm
- Justiça federal quebra autonomia do IFC Campus Abelardo afastando diretor e vice, apreendendo
equipamentos pessoais e quebrando sigilo de e-mails insititucionais dos diretores e da reitora por
relação política com MST;

- PADs ou demissões por PAD na rede (IFAL, IFBA, UTFPR - http://apufpr.org.br/manifestocontra-a-criminalizacao-ds-estudantes-que-ocuparam-a-utfpr-e-ds-servidores-publicos-que-atuaramna-mediacao-da-ocupacao/...);
- Recomendações de comportamento nas mídias sociais pela Comissão de ética caracteriza censura
http://www.ifsc.edu.br/arquivos/sic/Recomendacao_01_CE_IFSC_14agosto2017.pdf; resposta da
seção
http://www.sinasefe-sc.org.br/Default/Noticias/4336/a-reitoria-do-ifsc-e-a%E2%80%9Cetica%E2%80%9D
- Perseguição dos estudantes (IFRN, UFMG, UTFPR...)
Por outro lado, em alguns momentos temos vitórias parciais em instâncias do judiciário:
http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2017/08/03/interna_politica,889097/mpf-mg-rejeitadenuncia-contra-grupo-de-estudos-sobre-marx-na-ufmg.shtml
- Estudantes da UFPE que foram expulsos por participar das ocupações do ano passado
(http://sintietfal.org.br/noticia/4121/justica-suspende-expulsao-de-estudante-do-movimentoocupaufpe
A CND propõe que a questão das perseguições ou de iniciativas que justifiquem as perseguições
sejam pauta da 151a Plenária.
E que, a respeito da censura proposta pelo IFSC o Sinasefe dispare uma campanha pública
questionando a iniciativa, para que ela não se torne referência para outras semelhantes em outras
instituições da rede, para viralizar o questionamento e garantir repercussão.
A plenária aprovar repúdio ao que aconteceu no IFC Abelardo e defesa enfática da autonomia
acadêmica e manter o acompanhamento do caso.
Propomos ainda a retomada da campanha contra o Escola Sem Partido.
A CND propõe que o SINASEFE destaque as várias vitórias obtidas contra a perseguição e pela
liberdade na luta ou no judiciário.
Propõe ainda que estejamos sempre na luta contra a criminalização dos movimentos, especialmente
na defesa dos estudantes que lutam pela educação pública, pela soberania e direitos no Brasil.
2. Jornada docente: a) reformulação da Portaria 17 (participação CND na Reunião da Comissão
indicada pela Portaria 14), b) publicização e controle do trabalho docente, c) garantia de 1/3 da
jornada para preparação para o ensino;
a) Ver publicação no site da Nacional e redirecionar todo seu conteúdo para a pasta da CND:
http://www.sinasefe.org.br/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=1945:gt-do-mecrediscute-texto-da-portaria-17&catid=1:latest-news&Itemid=75.
Distribuir o relatório na Plenária e o quadro comparativo da sistematização da comissão.
CND propõe que a DN solicite parecer da assessora jurídica para analisar a possibilidade de ação
judicial contra a regulamentação do trabalho acontecer a revelia da representação sindical. Talvez
guarde semelhança com o caso noticiado em: http://wagner.adv.br/fenadsef-obtem-liminar-quegarante-participacao-em-acordo-coletivo/
b) Sobre o controle de jornada, a CND pergunta se já há resposta da assessoria jurídica sobre o
deliberado em plenária anterior de consulta da extensão do entendimento de que os docentes do
Magistério EBTT também estão dispensados do controle de ponto como são os do Magistério
Superior.

Para subsidiar o debate sobre a publicidade dos horários, a CND se propõe a construir um
documento que sobre as especificidades do trabalho docente que impõem contaminação de toda a
vida deste trabalhador e desta trabalhadora e que justificam algumas diferenças da regulamentação,
quanto à delimitação do tempo do trabalho, quanto a necessidade de aposentadoria especial, entre
outros, incluindo pesquisa dessa situação das condições de trabalho em outros países e a relação
dessas condições com a educação oferecida (ver Tratado de Borgonha)… A CND solicita realização
de reunião especificamente para a construção deste documento.
c)
4.Suspensão dos reajustes da Lei 13325/2016;
http://wagner.adv.br/governo-nao-dara-reajuste-servidores-federais-em-2018/
6. Proposta de Exame Nacional de Avaliação do Magistério da Educação Básica (ENAMEBE) para
docentes de autoria de Wilson Matos PSDB - 6114/2009;
http://wagner.adv.br/projeto-de-lei-preve-demissao-servidores-que-tiverem-mau-desempenho/
7. Alterações no Plano Nacional do Livro Didático;
http://educacaointegral.org.br/reportagens/sem-debate-governo-altera-pnld/
http://www.publishnews.com.br/materias/2017/08/01/saiu-finalmente-o-edital-do-pnld-2019
9. Propostas para melhoria da atuação das CPPD’s:
Sugestões:
Seminário Nacional de CPPD’s (bienal);
Imediatamente criar momento no Seminário Nacional de Carreira de formação sobre e para as
CPPDs e estimular que representantes das CPPD’s participem do Seminário de Carreira deste ano;
Buscar recuperar a história da criação das CPPD’s e sua relação com a luta sindical;
Socializar experiências exitosas de funcionamento das diversas CPPD’s no país;
Que nos meios de divulgação da Nacional seja publicada uma nota enaltecendo experiências
exitosas das CPPDs.
3 - Plano de Demissão Voluntária e Incentivo à licenças MP 792/2017;
- Se para o ano de 2017 já existe, checar?
- Conjuntura do PDV, comparativamente da lei anterior e a atual

