Reuniões entre ANDES-SN e Governo.
Vejam o tamanho da enrolação do governo!

ANO
2012

DATA
MARÇO
A SETEMBRO

15 DE JANEIRO

07 DE FEVEREIRO

21 DE FEVEREIRO

17 DE MAIO
2013

27 DE MAIO

26 DE JUNHO

18 DE SETEMBRO

ANDES-SN

GOVERNO

Reafirma a proposta de carreira
estruturada com base em conceitos claros
e estáveis, e também os demais pontos
da pauta. Maior greve dos docentes das
IFE. Suspensão da greve em setembro.

Não atendeu a pauta da categoria e
impôs
a
ampliação
da
desestruturação da carreira. Não
repôs integralmente as perdas
salariais. Não atendeu a pauta das
condições de trabalho.
Ministro Educação e SESu: defendeu
as políticas de expansão através do
REUNI e PRONATEC e defendeu a
EBSERH. Delegou à SESu a
continuação das reuniões para
responder aos demais pontos da
pauta.
SESu: apresentou cronograma e
disposição de vagas de docentes e
técnicos,
aprovados
na
lei
12.677/2012. Demais questões sem
respostas.

Cobra agenda de discussão sobre carreira,
condições de trabalho, cargos e vagas de
docentes
e
técnicos,
obras
e
infraestrutura, gestão e expansão das IFE,
e posicionamento do governo em relação
à EBSERH.
Cobra resposta à pauta protocolada em
janeiro e também sobre o quadro de
vagas de docentes e técnicos. Solicita
definição da discussão da pauta de
condições de trabalho, infraestrutura e
expansão.
Recapitula as solicitações sobre a
previsão de vagas/concursos. Cobra
espaço para discussão do projeto de
carreira do ANDES-SN. Anuncia que a
postura do governo significaria confronto
para 2013.
Solicita resposta sobre a precarização das
condições de trabalho, necessidade de
vagas
de
docentes
e
técnicos,
reestruturação da carreira, infraestrutura,
expansão, questões dos CAP, CEFET,
pesquisa e pós-graduação, aposentadoria.
Cobra agenda de negociação.
Solicita informações e critérios para vagas
de docentes e técnicos, além das
necessidades de infraestrutura.
Cobra resposta sobre a proposta de
carreira do ANDES-SN, e enfatiza a
importância da abertura de negociações,
registrando que é a 5ª vez que o tema
vem à mesa. Cobra responsabilidade do
MEC no debate. Solicita agenda de
negociação.

Resgata processo de construção da
carreira e desestruturação. Apresenta o
projeto de carreira, aprovado no 30º
Congresso do ANDES-SN.

SESu: entregou o quadro de
vagas/concursos, com exceção dos
IFETs. Afirmou que a negociação
sobre a carreira encerrou em agosto
de 2012.
SESu: concordou em elaborar
agenda de reuniões, a partir dos
itens da pauta proposta pelo ANDESSN.

Sem respostas.
SESu: respondeu que ainda está se
apropriando da pauta do ANDES-SN
e sinalizou abertura do diálogo,
disponibilizando-se
a
conhecer
detalhadamente a proposta do
Sindicato Nacional.
Marcou reuniões para 15/08 e 04/09,
que
posteriormente
foram
canceladas.
SESu: Não se posicionou sobre o
projeto de carreira do ANDES-SN,
mas se comprometeu em dialogar
no MEC sobre o mesmo. Foi
agendada uma nova reunião para
outubro.

09 DE SETEMBRO

18 DE MARÇO

26 DE MARÇO

2014
10 DE ABRIL

Reafirma que a categoria necessita de
resposta à reestruturação da carreira,
insistindo na abertura da negociação.
Recupera a pauta de 2013. Cobra
reestruturação da carreira, valorização
salarial de ativos e aposentados,
condições de trabalho e garantia de
autonomia.
Recupera pauta de 2013. Cobra efetiva
negociação. Enfatiza que a reestruturação
da carreira é prioritária.
Cobra avanço na discussão sobre
reestruturação da carreira e apresenta os
pontos conceituais iniciais para essa
questão.
Cobra resposta sobre os pontos
apresentados na reunião de 10/04.

23 DE ABRIL

10 DE MARÇO

06 DE MAIO

2015

22 DE MAIO

28 DE MAIO

Cobra retomada da discussão sobre a
reestruturação da carreira interrompida
unilateralmente pela SESu/MEC em maio
de 2014 e resposta sobre a pauta da
campanha salarial dos docentes de 2015.
Solicita presença do MEC na mesa de
reunião. Cobra retomada da discussão
sobre a reestruturação da carreira
interrompida
unilateralmente
pela
SESu/MEC em maio de 2014 e resposta
sobre a pauta da campanha salarial dos
docentes de 2015, protocolada desde
março.
Cobra retomada da discussão sobre a
reestruturação da carreira interrompida
unilateralmente pela SESu-MEC em maio
de 2014 e resposta sobre a pauta da
campanha salarial dos docentes de 2015
protocolada desde março. Além disso,
cobra posição do MEC sobre os seguintes
pontos: cortes orçamentários de R$9.4
bilhões na Educação e realização dos
concursos públicos.

SESu: Concordou com a discussão
sobre os conceitos da carreira.
Afirmou que questão salarial foi
encerrada em 2012.
Secretário Executivo do MEC e SESu:
afirmou que a carreira atual tem
melhorias para categoria e mostrouse disposto a fazer agenda de
reuniões. Nova reunião em 26/03.
SESu: concordou em começar a
discussão
da
pauta
pela
reestruturação da carreira.
SESu: comprometeu-se a estudar os
pontos
conceituais
iniciais
apresentado pelo ANDES-SN e
responder na próxima reunião em
23/04.
SESu/MEC: concordou sobre os
pontos conceituais iniciais da
carreira e assinou acordo com o
ANDES-SN. Agendou reunião para
21/05, que posteriormente foi
cancelada.
Justificou a ausência do Ministro da
Educação e afirma que nova reunião
será agendada.

SRT-MPOG: não apresentou resposta
à pauta protocolada. Afirmou a
intenção de reduzir a folha de
pagamento em relação ao PIB,
vincular a discussão da carreira ao
impacto financeiro e a possibilidade
de suspensão dos concursos.
MEC/SESu: Ministro em exercício,
Luís Cláudio Costa, e o Secretário da
SESu informaram que o governo
desconsidera o documento assinado
pela SESu/MEC em abril de 2014
com o ANDES-SN. Confirmaram os
cortes no orçamento da Educação
em custeio e capital e afirmaram que
não têm resposta sobre a pauta
protocolada e sinalizaram outra
reunião até a segunda semana de
junho.

Deflagração da greve do ANDES-SN.
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