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O Sinasefe, como membro do GT Democratização nas IFEs junto ao Governo, esteve
em reunião com Ministério da Educação – MEC para construir cronograma de oficinas que
venham debater a Democratização das Instituições Federais de Ensino.
Serão debatidos inicialmente a proposta de Autonomia e Financiamento da
Universidade Pública, bem como os desdobramentos para o restante da Rede Federal de
Ensino, e logo a seguir, no período de setembro, outubro e novembro, o processo de
representação nos Colegiados das Instituições, o processo eleitoral para todos os níveis das
Instituições e a autonomia dessas Instituições.
Ainda, ficou acordado que após um debate mais amplo sobre estas questões, será
formalizado um processo de debate, ponto a ponto, daquilo que vier a ser apresentado pelos
setores que participam desse GT, para que se tente construir um projeto único para envio à
Presidência da República. As questões sobre as IFEs Militares e sobre os demais setores que
o SINASEFE representa, também serão abordadas até a finalização dos trabalhos desse GT.
Questionamos sobre a necessidade de não haver um prolongamento muito grande do
prazo desse GT, já que o que consta do Termo de Acordo já está mais do que ultrapassado e
aí a cobrança e mobilização das bases já começa a acontecer em decorrência da demora e
da falta de apresentação de soluções para este e outros temas que vem sendo abordados
nos GTs do último acordo de greve assinado por SINASEFE, FASUBRA e Governo.
Será realizada nova reunião do GT, agora em formato de oficinas, onde as Entidades
que possuem proposta de Universidade farão a apresentação e os membros do GT as
debaterão, e depois irão iniciar os ciclos de oficinas por pontos nos meses de outubro e
novembro como mencionado acima.
O Grupo entendeu que todo o debate feito a ser realizado nos dias 19 e 20 de
setembro, deverão ser estendidos aos Institutos Federais e Escolas Militares, a partir da
identificação das necessidades e dos pontos a serem debatidos a partir dos trabalhos dos
dias 19 e 20 de setembro. Cada ponto a ser tratado para as Universidades, também serão
tratados no que diz respeito ao restante da Rede Federal de Ensino, no que couber ou puder
constitucionalmente.
Participaram do GT pelo SINASEFE: Eugênia Martins, Luiz Vicente Sobrinho, Lindon
Johnson e William Carvalho
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