SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS
DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
SINASEFE Fundado em 11 /11/ 1988 – CNPJ: 03.658.820/0001-63

Filiado à CSP- CONLUTAS e CEA

SEMINÁRIOS REGIONAIS DO SINASEFE SOBRE PRECARIZAÇÃO
NA EXPANSÃO DA REDE
No último CONSINASEFE deliberamos que a luta contra a PRECARIZAÇÃO da nossa
rede seria uma prioridade da nossa agenda. Desde então nossas condições de trabalho só
vem piorando e não é a toa que hoje esta bandeira de luta vem se tornando o principal
questionamento da nossa base de outros setores dos Servidores Públicos.
Neste semestre estaremos realizando Seminários Regionais sobre o tema buscando
trabalhar em todas as regiões do país a construção de um relatório do SINASEFE sobre a
PRECARIZAÇÃO na nossa Rede.
É preciso que todos se comprometam com esta atividade, pois só com a efetiva
participação dos trabalhadores poderemos apresentar o verdadeiro quadro das nossas
condições de trabalho e a precarização que vimos sofrendo com a expansão da rede
propagandeada pelo governo federal.
O governo vem numa intensa propaganda do seu projeto de expansão da nossa rede,
divulgando de forma acintosa os números que relavam apenas um lado da moeda do
crescimento dessa rede, sem procurar apresentar os números e problemas que isso vem
causando à Rede e à Sociedade que busca os nossos serviços.
Indicamos, conforme os dois ofícios circulares que enviamos às Seções Sindicais
tratando do tema, que possam ser preparados relatórios por cada Seção Sindical, de cada
Campus onde possuam base, buscando os problemas de ordem pedagógica, estrutura física
e direitos trabalhistas e condições de trabalho, que poderão contar com a boa ajuda de fotos,
vídeos e outros materiais que possam ilustrar futuramente o documento que construiremos
em nível nacional.
Algumas perguntas, teremos que obter repostas nestes relatórios, para além dos
problemas relacionados á expansão. E pedimos que estas informações possam vir
apresentadas por Campi e pelo Instituto Federal:
1) Quantos alunos (as) tem a Instituição?
2) Quantos trabalhadores tem a Instituição (Docentes e TAEs)?
3) Quantos Cursos (indicando as modalidades) cada Instituição oferece e quantos alunos
tem em cada um desses Cursos?
4) Quais os programas que a Instituição oferece e quantos alunos existem por programa?
5) Qual a média da carga horário dos docentes?
6) Qual o sistema de trabalho dos TAE (30 ou 40 horas)?
7) Qual a carga horária que a Instituição oferece com remuneração através de bolsa?
8) Quantos alunos e/ou programas tem direito a bolsa de incentivo aos estudos na sua
instituição?
9) Quais os setores da Instituição já estão Terceirizados e quantos trabalhadores nesta
condição existem? Quantos são Professores substitutos?
10) Quais as condições físicas e ambientais da Instituição? (Importante ter fotos ou
vídeos)
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11) Onde se encontra a escola e qual o impacto político-sócio-cultural da Instituição
(campus) naquela região?
12) Já existe a implantação de diretos como DI para DIII, com o pagamento dos atrasados
desde adquirida a titulação?
13) Já está implementada progressão por capacitação per saltun para os TAEs?
14) Quantos FGs existem em cada Campus e são ocupados por quantos TAEs e
Docentes?
Informações Por Curso e Programas
1) Quantos alunos existem no curso/programa?
2) Quais tipos de benefícios são oferecidos aos alunos no curso/programa visando
garantir sua permanência?
3) Qual a evasão do curso/programa?
4) Quantos profissionais estão diretamente ligados ao curso/programa (docentes e TAE)?
5) Quantos trabalhadores e estudantes estão envolvidos em pesquisa e extensão no
curso/programa?
6) Quantos laboratórios existem no Curso/programa e sua real condição de
funcionamento? (com foto)
7) Quantos técnicos de laboratórios específicos tem o curso/programa?
8) Qual o mercado de trabalho para o curso/programa na região?
9) Faça um pequeno relatório das necessidades do curso/programa. (entreviste os
professores, técnico-administrativos e alunos do curso/programa).
Estamos apontando caminhos e algumas das informações que gostaríamos de ter acesso.
Em nenhum algum estamos dizendo a formatação do trabalho de cada Seção ou Seminário,
mas gostaríamos de ver respondidas uma série de indagações sobre a expansão e os efeitos
negativos advindos da mesma.
Veja o calendário e procure construir a inserção da sua base neste levantamento
importantíssimo para o nosso Sindicato Nacional.
Local/Região
Sul / Porto Alegre
Nordeste/Recife
Centro Oeste / Cuiabá

Seção Sediadora
Colégio Militar/RS
Col. Militar/PE e Recife
São Vicente Leverger e
Cuiabá/MT
Região Norte / Palmas Palmas/TO
Sudeste / São Paulo
São Paulo

Data
24 e 25 de agosto de 2013
31 agosto e 1º setembro 2013
05 e 06 de setembro de 2013
13 e 14 de setembro de 2013
14 a 15 de setembro de 2013

Direção Nacional
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