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ATA DA 151a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ADCEFET-RJ. Aos 13 (treze) dias
do mês de abril de 2015 (dois mil e quinze), no Auditório 1 (um) da Unidade do Maracanã do CEFET/RJ,
a  partir  das  14h (quatorze  horas),  em primeira  convocação,  e das 14h30min (quatorze horas e trinta
minutos), em segunda convocação, conforme edital publicado no dia 10 (dez) de abril de 2015 (dois mil e
quinze),  reuniram-se,  sob  a  presidência  do  professor  Alberto  Jorge  Silva  de  Lima  (Presidente  da
ADCEFET-RJ), os docentes do CEFET/RJ. Os trabalhos foram abertos pelo presidente, convidando para
compor  a  mesa  diretora  a  professora  Marta  Maximo  (primeira  secretária  da  ADCEFET-RJ)  para
secretariar. Imediatamente, o presidente leu o Edital de Convocação com a seguinte proposta de pauta: 1-
Informes;  2- Ajuste  fiscal, PL  4330 (Terceirização), MPs  664 e 665 e  suas  repercussões  para  os
trabalhadores; 3- Paralisação com atividades de mobilização em 15/04 (4ª feira) - Dia Nacional de
Paralisação contra o PL 4330 e as MPs 664 e 665; 4- Escolha de delegado da ADCEFET-RJ para a
reunião do Setor das IFE do ANDES-SN em 25 e 26/04; 5- Assuntos gerais. Como não foi solicitada
nenhuma alteração da pauta, iniciando o primeiro ponto – Informes –, o professor Alberto (CEFET/RJ
Maracanã) informou que se encerra em 15/04 o prazo para envio de propostas ao PDI do CEFET/RJ. A
orientação da diretoria da ADCEFET-RJ é que os colegiados ou, se possível, coletivos mais ampliados,
em reuniões e assembleias locais, definam propostas para o documento. O professor Felipe informou que
o  Conselho  da  Unidade  Maria  da  Graça  convocou  uma  assembleia  com  toda  a  comunidade  e  foi
elaborado um documento com diretrizes para valores, missão e visão do PDI Institucional. O professor
Miguel apontou que o CONDMET da Unidade Maracanã defende a valorização do Médio/Técnico no
PDI e informou ainda que teve acesso a um documento relativo à compra de catracas eletrônicas para
controle,  em princípio,  de  entrada  e  saída  de  alunos.  Disse  temer  que  o  controle  seja  também para
docentes. Em outro informe, o professor Alberto disse que ocorreu, em 28 e 29/03, reunião do Setor das
IFE,  cujo  relatório  será  enviado  nesta  semana.  Foram dados  informes  pelas  seções  sindicais  e  pela
diretoria do ANDES-SN, realizada a avaliação da conjuntura e planejadas as ações da Jornada de Luta dos
SPF. Além disso, foram delineadas estratégias de luta (política e jurídica) contra a decisão do MTE em
reconhecer  a  fundação  do  PROIFES-Sindicato,  através  da  dissociação  da  categoria  dos  professores
federais do ANDES-SN. A próxima reunião ocorrerá em 25 e 26/04, para avaliar novamente a conjuntura
e a indicação de greve, com período, das bases. A professora Marta informou que em 16/04, 5ª feira,
ocorrerá reunião no CEPE onde serão apresentados novos encaminhamentos sobre o Regulamento de
Capacitação Docente. Há um novo elemento em questão que foi a inclusão, no Regulamento, de critérios
para a capacitação dos TAEs. Orientamos aos professores que puderem estar presente que acompanhem a
sessão. O professor Miguel informou que, sobre a carreira docente, a questão das regras para aprovação
em estágio probatório deveria ser considerada com amparo jurídico, por conta de exigências de pontuação
na planilha do RAD, que muitos docentes de novos cursos não estão conseguindo alcançar. A professora
Caroline relatou que a questão do estágio probatório está sendo tratada como algo pontual e pessoal na
instituição, quando deveria ser algo geral. Em mais informes, a professora Marta disse que a comissão de
mobilização das assembleias locais que construirão as pautas locais já definiu visitas prévias às unidades
de Angra dos Reis e Itaguaí do CEFET/RJ, que ocorrerão em 06/05. A comissão está com o trabalho de
fechar datas com as demais unidades. O professor Alberto informou que ocorreu, entre 7/04 e 9/04, em
Brasília e nos Estados, a Jornada de Luta dos SPF. As atividades nas seções do ANDES-SN contaram com
paralisações,  atos,  aulas  públicas,  intervenções  artísticas,  etc,  pautando  os  cortes  na  educação  e  as
reivindicações das IFE e dos SPF. Em Brasília, a atividade contou com milhares de SPF, que enfrentaram
forte repressão do aparato policial, especialmente durante a votação do PL 4330.  Passando ao segundo
ponto de pauta – Ajuste fiscal, PL 4330 (Terceirização), MPs 664 e 665 e suas repercussões para os
trabalhadores –, o professor Alberto informou que, apesar de aprovado, o orçamento da união conta com
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cortes de até R$ 80 bilhões nos gastos públicos, com previsão de garantir, por outro lado, R$ 66,3 bilhões
para o pagamento de juros da dívida pública. Lembrou ainda que, na posse do novo ministro da educação,
o Governo Federal anunciou que o MEC não estará fora dos cortes e que serão priorizados somente os
programas estratégicos, que já sabemos quais são: aqueles que implicam em transferência de recursos
públicos para o setor privado, como FIES, PROUNI e PRONATEC, em detrimento da expansão com
qualidade  e  valorização  dos  servidores  no  setor  público.  Por  fim,  o  professor  Alberto  informou que
internamente, em mapeamento do orçamento aprovado no CEFET/RJ, foram identificados cortes de cerca
de 50% em todos os centros de custos, comparando com o planejamento aprovado em 2014, nas verbas de
custeio e investimento. Ainda é necessário mapear as verbas de custeio fixo (contratos, bolsas, salários,
etc.) para ter um quadro mais completo. O professor Rômulo criticou os cortes nos maiores setores do
serviço público federal e disse que a carreira docente não é vista como uma carreira estratégica. Disse
ainda que, com a terceirização, diminui-se a arrecadação do Estado. A professora Caroline disse que há
vários projetos antigos tramitando no Congresso, como a questão do direito de greve e da terceirização, e
critica os sindicatos por historicamente nunca discutirem essas questões mais gerais, só sendo levadas à
discussão questões específicas. O professor Felipe propôs que a discussão da PL da terceirização seja
também levada do âmbito sindical para o âmbito mais geral, pois, por exemplo, nossos alunos de Ensino
Médio/Técnico serão afetados diretamente pela questão da terceirização. A professora Valena criticou a
organização do sindicato,  com a separação entre docentes  e servidores técnico-administrativos,  o que
dificulta a mobilização em torno dessa questão geral e de outras do interesse da classe trabalhadora como
um todo. Passando ao terceiro ponto de pauta – Paralisação com atividades de mobilização em 15/04
(4ª feira) - Dia Nacional de Paralisação contra o PL 4330 e as MPs 664 e 665 –, o professor Alberto
informou que no dia 15 de abril será realizado o Dia Nacional de Paralisações contra o Projeto de Lei
(PL) 4330, que possibilita a terceirização de atividades-fim, e contra as Medidas Provisórias (MP) 664 e
665,  que  retiram  direitos  do  seguro-desemprego  e  da  pensão  por  morte.  O  Dia  Nacional  de  atos,
manifestações  e  Paralisações  foi convocado na última quinta  (9) na reunião  ampliada  do Fórum das
entidades dos SPF, finalizando a Jornada Nacional de lutas ocorrida em Brasília. No mesmo dia, cinco
centrais sindicais, entre elas a CSP-Conlutas decidiram realizar, também no dia 15 de abril, um dia de
paralisação contra os três projetos que retiram direitos dos trabalhadores. As MPs 664 e 665 ainda não
foram apreciadas pelo Congresso. Já o PL 4330 foi aprovado na Câmara na última quarta-feira (8), mas
ainda é necessária a aprovação no Senado e, posteriormente, da presidente Dilma Rousseff. O professor
disse ainda que o ANDES-SN, por meio da circular 81/2015, orientou suas seções sindicais a realizarem
esforços para se incorporarem neste dia de paralisação, a partir dos seus fóruns de decisão. A gravidade da
conjuntura, com essas propostas que significam uma verdadeira reforma trabalhista, que passa por cima
da Constituição e retira ainda mais direitos dos trabalhadores, é apontada na circular como fundamental
para a consolidação da unidade entre os trabalhadores na luta cotidiana. No Rio de Janeiro, o ato dos
trabalhadores acontecerá na Candelária, com concentração às 17h.  Sobre o contexto local, a professora
Caroline  apontou  para  um quadro  de  desmobilização  na  instituição.  O professor  Alberto  lembrou  o
momento  de  eleições  no  CEFET/RJ,  que  tem  mobilizado  a  comunidade  internamente.  A professora
Valena propôs a incorporação ao ato e a realização de atividades de mobilização, como panfletagem, junto
à comunidade do CEFET/RJ, no dia 15 de abril. Em regime de votação, a proposta de paralisação em
15 de abril não foi aprovada, mas foi aprovada por unanimidade a proposta da professora Valena de
atividade de panfletagem e participação no ato do dia 15 de abril .  Sobre o quarto ponto de pauta –
Escolha de delegado da ADCEFET-RJ para a reunião do Setor das IFE do ANDES-SN em 25 e
26/04 –, o professor Alberto fez o seguinte encaminhamento, que foi aprovado por unanimidade: que a
assembleia delegue para a diretoria da ADCEFET-RJ a indicação do nome do docente a ser indicado.
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Passando  ao  último  ponto  de  pauta  – Assuntos  Gerais –,  o  professor  Alberto  informou  que  a
ADCEFET-RJ, ao lado do Grêmio Livre Estudantil – Maracanã, DCE e ASSER, organizarão um debate
entre os candidatos à DIREG do CEFET/RJ (Gestão 2015-2019). O debate ocorrerá em 17/04, das 12h às
14h, no Auditório I da Unidade Maracanã. Não sendo observadas mais inscrições, a AGE foi encerrada às
16h30min (dezesseis horas e trinta minutos). Eu, professora Marta Maximo Pereira, lavrei a ata, que vai
por mim e pelo presidente da mesa, professor Alberto Jorge Silva de Lima, devidamente assinada.


