154ª PLENA
ENCAMINHAMENTOS
09 e 10/06/2018
1 - Assédio:
 Acompanhar os tradutores intérpretes de Libras com relação à itinerância;
 Que a DN apresente os critérios a serem utilizados para o levantamento dos casos de assédio









na rede (PADs e índices de adoecimento) e submeta à plena;
Propor às seções que aprofundem em suas bases a discussão sobre o assédio;
Apresentar as demandas da rede sobre assédio e perseguições nas reuniões planejadas com o
Conif e fazer valer a portaria 603/2012 que determina que os recursos devem ser
encaminhados ao Consup.
Solicitar à CDH e Senado a realização de audiência pública contra o assédio moral nos IFs;
Que o Encontro do Jurídico aborde também o tema assédio e também tenha a participação
dos expositores(a)s Elisa e Nilson Netto, que estiveram na mesa de assedio da 154 plena.
Que as direções das seções tenham mais atenção, cuidado e sensibilidade com os
aposentados;
Realização de campanha de defesa aos perseguidos e assediados nos IFs;
Realizar ampla divulgação da cartilha de combate ao assédio moral a todos os servidores da
rede;
Que seja feito uma pesquisa com levantamento dos casos de assedio na rede federal desde o
governo FHC;

1.1 - Situação dos servidores exonerados e que estão recebendo ajuda de custo do
Sinasefe:
 Aprovada a manutenção da ajuda de custo da servidora Aline/IFBA (sem votos contrários e
três abstenções;
 Aprovada a manutenção da ajuda de custo do servidor Antônio/Copque/IFBA (sem votos
contrários e cinco abstenções);
 Aprovada a manutenção da ajuda de custo da servidora Beatriz/IFSC (votos contrários e
abstenções).

1.2 - Critérios:
 Manutenção das ajudas até o final do ano de 2018, com posterior reavaliação da seção IFBA e
IFBAIANO e encaixe dos mesmos nos critérios a serem adotados para futuros casos. No caso
da servidora Beatriz/IFSC a rediscussão não se faz necessária, tendo em vista que já há

entendimento contrário da seção, portanto, o apoio do terceiro caso se encerra no final do
ano.
 Que uma próxima plena discuta os critérios a serem adotados para possíveis futuros casos de
solicitação de ajuda de custo aos demitidos por perseguição no que diz respeito por exemplo
aos valores a receber mensamente.

2 - Conjuntura:
Calendário - Aprovada a incorporação do calendário do Fonasefe.
 Jornada de Lutas – 18, 19 e 20/06
 Caravanas a Brasília (preferencialmente sudeste e centro-oeste) – 20/06
 Que o SINASEFE fomente um Dia Nacional de Lutas contra a reforma
trabalhista – 13/07, em conjunto com demais sindicatos e movimentos sociais;
 Indicativo para discussão nas bases, de Dia Nacional de Paralisação em defesa
da Rede Federal de Educação – 07/08, como data de mobilização/paralisação da
campanha em defesa da Rede lançada na plena;
 Não ratificação do estado de greve, votação 24 favoráveis X 32 contrários e 3
abstenções. Consequência: fim do estado de greve de 2016.
Formação:
 Que a DN realize seminários de Educação e mundo do trabalho;
 Elaboração e divulgação de cartilha ressaltando os 30 anos de luta do Sinasefe
(lutas e conquistas);
 Que a pasta de Formação realize esses seminários (Educação e mundo do
trabalho) em datas coladas aos encontros regionais que devem ser realizados
até o final de outubro, e que esses encontros tenham como pauta mínima os
pontos da campanha em defesa da rede, contra a reforma trabalhista e da
previdência e debate de carreira.
Gerais:
 Que a DN estimule os plantões de base para melhorar a comunicação com as
seções;
 Promover campanha nacional contra o ponto eletrônico TAE e contra o ponto
docente;
 Apoio político ao movimento de greve das universidades estaduais de São Paulo
(UF/UNESP/UNICAMP...);

 Pautar na 156ª plena os desdobramentos da Portaria 17 já em curso nos IFs,
como por exemplo o PIT/RIT(RAD).
 Que a DN solicite ao jurídico parecer reunindo elementos que possa derrubar a
obrigatoriedade de adesão ao horário de expediente dos IF’s nos dias de jogos
da seleção brasileira. Contra a Portaria nº 143 de 1º de junho de 2018
encaminhada pelo MPDG e que divulgue para que cada seção trabalhem como
pauta política em cada campus para garantir esse direito, tendo em vista que esta
foi emitida no interesse da Administração.
3 - Próxima Plena:
 Realização da 155ª Plena no primeiro final de semana de agosto em Curitiba.
(34 votos – votos favoráveis, 26 contrários e 2 abstenções).
4 - Encontro de Mulheres:
 Aprovado por aclamação o conjunto de deliberações do Encontro Nacional de
Mulheres.
 Que a DN organize no início da próxima plena uma mesa sobre a pauta das
Mulheres para ampliar o debate com as demais instâncias do Sinasefe.

5 - Remanejamento na DN:
 Chapa cinco(5) – Pasta de Políticas Educacionais - substituição de Elenira
Vilela (IFSC) por Camila Tenório Cunha/IFB.
6 - Indicações CND/CNS:
 Aprovado o entendimento de que o critério vigente até o momento é de que as
chapas indicam os membros das comissões e que cada chapa do
CONSINASEFE faz a indicação de um titular e um suplente;
 Com fins de obedecer a paridade, que cada chapa indique um homem e uma
mulher para cada cargo
As indicações já feitas na plena foram:
Chapa Firmes na Luta
 CND (efetiva) – Fernanda Fernandes de Souza (Seção Concórdia)
 CNS (efetiva) – Jane Miranda Ventura (IFPE).






Chapa 1º de Maio
CNS (efetiva) - Kyanny Onofre Pompílio Teixeira/IFSC
CNS (suplente) – Matheus Santos Santana/IFBA
CND (efetivo) – Diego Mathias/ Seção Videira.
CND (suplente) – Camila Tenório/ IFB

Informações adicionais: As chapas deverão informar posteriormente os nomes e os
dados completos dos membros. Essa informação estará disponível no site, tão logo as
chapas façam suas indicações/ratificações/retificações.
Moções Aprovadas:
 Apoio ao Movimento “Fica Espanhol”.
 Em Defesa das e dos servidores do serviço público e da democracia (IFSC).

Brasília – DF, 10 de junho de 2018.
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