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Foi assinado no dia 22 de novembro, no gabine-
te da Presidência da Assembleia Legislativa do RS, o 
protocolo de intenções que formaliza e padroniza o 
calendário escolar para 2013 no Rio Grande do Sul.  
Pelo acordo firmado com representantes das redes pú-
blica e privada, o ano letivo terá início entre os dias 
20 e 27 de  fevereiro de 2013 e encerramento previsto 
para 20 de dezembro de 2013.

O presidente da AL saudou a padronização do 
calendário escolar e se mostrou preocupado com a 
proposta da Lei Geral da Copa, que cria recesso es-
colar de um mês em 2014 em todas as instituições de 
ensino brasileiras,  e colocou-se à disposição para que 
o recesso escolar ocorra somente nos dias dos jogos.

Foi signatário pelo Sinpro/RS na assinatura 
do documento o diretor Celso Stefanoski. Também 
estavam presentes: Raul Gomes, representante do 
Conselho Estadual   de Educação do Rio Grande 
do Sul (CEEd/RS); Júlio Dornelles, representante 
da Federação das Associações dos Municípios do 
Rio Grande do Sul (Famurs); Milton Leo Gehrke, 
diretor do Sindicato dos Estabelecimentos do En-
sino Privado do Rio Grande do Sul (Sinepe RS); 
Liege Lana Busius, vice-presidente da União Na-
cional dos Dirigentes Municipais de Educação; e 
Robison Giudicce Minuzzi, presidente da Federa-
ção das Associações e Círculos de Pais e Mestres do 
Rio Grande do Sul. 

CALENDÁRIO ESCOLAR

Assinado protocolo
de intenções para 2013 O Núcleo de Planos de Carreira do Sinpro/RS 

(NPC) está encerrando o ano envolvido com a defi-
nição de Planos de Carreira Docente – PCDs com 
várias instituições de Educação Superior no estado. 

Os professores da Unifra, de Santa Maria, ini-
ciam em dezembro processo de votação do plano 
após longa fase de reuniões e assembleias. “Tive-
mos importantes  avanços na negociação com a 
Reitoria, com destaque para a nova tabela de valo-
res hora-aula, o aproveitamento de parte do tempo 
e pontuação retroativa dos professores emprega-
dos, a aceitação de mudanças na tabela propostas 
pela Comissão de Professores e Sindicato e a re-
alização de Acordo Coletivo”, destaca Amarildo 
Cenci, diretor do Sinpro/RS. 

Os docentes da Faculdade Imed, de Passo 
Fundo, aprovaram no último dia 22 de novem-
bro a proposta de alterações no PCD instituído 
em 2009. “As modificações darão maior clareza 
aos professores sobre os critérios para progressão”, 
destaca Renata Cerutti, da direção regional do 
Sinpro/RS, em Passo Fundo. 

Instituições como a Escola Superior de Teo-
logia − EST, de São Leopoldo e  Instituto Supe-
rior de Educação Ivoti − Isei também estão com 
reuniões para elaboração de propostas de seus pla-
nos de carreira. 

Na Faccat, em Taquara, as negociações devem 
iniciar ainda em dezembro, bem como as tratativas 
para revisão dos planos das instituições de Ensino 
Superior da CNEC em todo estado. A Faculdade 
Especializada na Área da Saúde do RS − Fasurgs, 
de Passo Fundo, finalizou seu processo de negocia-
ção e aprovou a proposta de PCD em novembro.

Negociações em 
andamento e definições

PLANOS DE CARREIRA

O documento teve como signatários o presidente da AL e entidades ligadas à educação pública e privada
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SINPRO/RS VANTAGEM – ESPECIAL FÉRIAS                             sinprovantagem@sinprors.org.br

CAPÃO DA CANOA
Hotel Araçá.  20% de desconto na tabela balcão −  
Rua 02, 333 − (51)36251433 − hotelaraca@terra.com.br 
− www.hotelaraca.com.br

Parque Aquático Acqualokos. 50% de desconto 
no valor do ingresso com direito a um acompanhante 
com 50% de desconto − Estrada do Mar, km 50 − (51) 
3625.2992 − www.acqualokos.com.br

Grande Hotel Torres. 20% de desconto, exceto Re-
veillon e Carnaval – Av. Julio de Castilhos, 324 − 
(51) 3664.1887 − www.grandehoteltorres.com.br
 
Guarita Park Hotel. 20% de desconto na tarifa bal-
cão. Café da manhã incluído − Av. Alfiero Zanardi, 
1017 − (51) 3664.5200 − reservas@guaritaparkhotel.
com.br − www.guaritaparkhotel.com.br

 SERRA/GRAMADO
Hotel Sky. 10% de desconto − Av. das Hortências, 
680 − (54) 3286 4716 − gerencia@hotelsky.com.br −
www.hotelsky.com.br

  PORTO ALEGRE
Academia Forma e Ação. Musculação e Ginástica
25% de desconto. Av. Venâncio Aires 77 – (51) 
3225.8792 − formaeacao@cpovo.net 
www.forma-acao.com.br

Bambu Pilates.  35% de desconto na primeira men-
salidade, 25% na segunda e 20% nas demais. Alu-
nos já matriculados, 20%. Para plano fidelidade, 10% 
adicional – Osvaldo Aranha, 1439 Sala 301 – (51) 
3516.5335 − info@bambupilates.com.br
− www.bambupilates.com.br

 Dhomba Art E Pub.  20% de desconto no almoço, de 
segunda a sexta-feira − General Lima e Silva, 1037 − 
(51) 3221.3953 − dhomba@dhomba.com.br
− www.dhomba.com.br

Mp Pilates.  15% de desconto na mensalidade para 
as aulas de pilates, com aula experimental gratuita, e 
plataforma vibratória (pacote com 10 sessões). Lima e 
Silva, 1066/301 − (51) 3212.5660
contato@mppilates.com.br − www.mppilates.com.br

Parrilla Del Sur. 15% de desconto no almoço e jantar, 
exceto na terça-feira, no domingo a partir das 18h e 
em compra em site de compras coletivas − Av. Nilópo-
lis, 111 Esq Rua Amélia Teles − (51) 3012.7878
darci_dessbesell@hotmail.com – www.parrilladelsur.com.br

 Vilaró Parrilla Lounge . 15% de desconto − Fernan-
do Gomes, 140 − (51) 3395.5244 
contato@vilaro.com.br – www.vilaro.com.br

Shantique Clínica De Estética . 20% de desconto à 
vista e 15% para pagamento no cartão em até 6 vezes. 
Cumulativo com outras promoções. Desconto válido 
nos tratamentos e nos produtos BIOAGE - Silva Jar-
dim, 221 − (51) 2111.3434 − frederico@shantique.com.br 
− www.shantique.com.br
 
Observações:  Hotel − identificar-se como associado 
no momento da reserva;  os descontos não são cumu-
lativos nem válidos em promoções.
Confira em nosso site todos os convênios e as opções 
em Santa Catarina.
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campanha salarial do ensino privado de-
verá ser marcada pela reivindicação de 
aumento real (3%), além da reposição da 
inflação do período, projetada em 6%. 
As negociações com o Sinepe/RS ocor-

rerão em março, data-base da categoria, uma vez 
que o Sindicato patronal não aceitou a antecipação 
das negociações para o final deste ano, conforme 
proposição da última assembleia dos professores.

A Assembleia dos Professores aprovou tam-
bém os seguintes eixos de reivindicações a serem 
negociados com o Sinepe/RS: atividade extraclas-
se e direito ao descanso; estratégias para a preser-
vação da saúde dos professores; regulamentação e 
remuneração das atividades específicas na Educa-
ção Superior (tutorias, estágios, reuniões, desloca-
mentos, representações, participação em bancas, 
coordenação de curso); indisponibilidade no re-
cesso letivo, e preservação da integridade física e 
moral dos professores.

A Campanha Salarial 2013 mobiliza todos os 
sindicatos filiados à Fetee/Sul e deverá ressaltar, 
mais uma vez, a contradição entre o aumento das 
anuidades e o baixo investimento feito pelas insti-
tuições de ensino nos seus professores e funcioná-
rios. O ensino privado gaúcho conta com mais de 
33 mil professores e 11 mil funcionários,  em 2,5 
mil instituições.

PARTICIPAÇÃO – Com o objetivo de po-
tencializar o acesso e a participação dos professo-
res em todo o estado, foram realizados, desde o dia 
19 de novembro, 26 encontros regionais em 19 

A

ENSINO PRIVADO
NEGOCIAÇÃO COLETIVA 2013

Assembleia define eixos de 
reivindicação dos professores
Docentes do ensino privado concluíram em 1º de dezembro a Assembleia Geral regionalizada que 
definiu a pauta de reivindicações da categoria com vistas às negociações coletivas 2013

Foto: Igor Sperotto

Assembleia de Porto Alegre, foi realizada na sede estadual do Sindicato no dia 24 de novembro

Em Assembleia a ser realizada ainda na 
primeira quinzena de dezembro, os professo-
res da Ulbra irão analisar o agravamento da 
situação de atrasos salariais e deliberar sobre 
uma proposta negociada com a Reitoria para 
pagamento dos próximos vencimentos e das 
multas pelos atrasos.

Em reunião dos representantes dos sin-
dicatos de professores e de funcionários téc-

nicos e administrativos com a Reitoria, no 
dia 3, foram discutidas as alternativas para o 
pagamento dos próximos salários. “A expec-
tativa é de um quadro de dificuldades face ao 
recrudescimento dos problemas da instituição, 
o que já se expressa nos atrasos salariais ocor-
ridos nos últimos meses e tende a se agravar 
no final do período letivo e em 2013”, avalia 
Marcos Fuhr, diretor do Sinpro/RS.

Os representantes da Ulbra atribuem as 
dificuldades ao comprometimento do flu-
xo de caixa devido a bloqueios judiciais e ao 
impedimento de ingresso de novos alunos na 
Educação a Distância. A modalidade estava 
impedida de receber a inscrição de novos alu-
nos, devido a um Termo de Saneamento de 
Deficiências firmado com o MEC em 2008 e 
recentemente encerrado.

Atrasos preocupam docentes e funcionários
ULBRA

municípios do estado.  
Tendo em vista que a dinâmica da negocia-

ção salarial será em câmaras específicas e simul-
tâneas, os professores aprovaram de forma sepa-
rada nas assembleias regionais as pautas de rei-
vindicações da Educação Básica e da Educação 
Superior. A negociação em separado foi aceita 
pelo Sinepe/RS em 2012 e atende uma reivindi-
cação histórica do Sinpro/RS com o objetivo de 
um debate mais aprofundado, que contemple a 

realidade de trabalho desenvolvido pelos profes-
sores de cada nível.

Também foi pauta nos encontros a definição 
da Contribuição Assistencial que será desconta-
da de todos os professores, entre outros pontos de 
interesse da categoria, bem como foram eleitos os 
delegados do Sinpro/RS para o Congresso da Fe-
deração dos Trabalhadores em Estabelecimentos de 
Ensino Privado do RS (Fetee/Sul), que ocorrerá nos 
dias 15 e 16 de dezembro, em Porto Alegre.
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A experiência do Sinpro/RS nas negociações dos Planos de Carreira 
dos professores é relatada no livro Planos de Carreira Docente – Questão 
estratégica no ensino superior privado (SinproRS/Carta Editora, 120 p.), 
lançado em novembro. A obra é de autoria do diretor do Sinpro/RS, pro-
fessor Marcos Julio Fuhr, e do advogado Henrique Stefanello Teixeira, 
integrante do departamento jurídico da entidade; com prefácio de Paulo 
Barone, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora (MG) e ex-
-presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 
Educação/MEC; e apresentação de Paulo Luiz Schmidt, juiz da 20ª Vara 
do Trabalho de Porto Alegre e Hugo Cavalcanti Melo Filho, juiz da 12ª 
Vara do Trabalho de Recife (PE).

Além de abordar o envolvimento do Sindicato pela definição de car-
reira docente nas instituições de Educação Superior privadas, o livro de-
monstra que o Plano de Carreira tem uma importância estratégica para as 
faculdades, centros universitários e universidades. Uma análise da Legis-
lação Educacional no que se refere ao tema, com jurisprudência, estudos 
de casos e um modelo de Plano de Carreira para consulta de professores, 
advogados e gestores de instituições de Ensino Superior completam a obra.

Mais informações e a relação dos pontos de venda das publicações do 
Sinpro/RS: www.sinprors.org.br/publica

Planos de Carreira no ensino privado
LIVRO I 

Seção de autógrafos e lançamento ocorreu na Livraria Saraiva do Praia de Belas

Foto: Igor Sperotto

COLÉGIO FARROUPILHA
Função docente
reconhecida

Em novembro, o Sinpro/RS e o Colégio Far-
roupilha firmaram acordo judicial para regulariza-
ção da função docente, definição da carga horária 
e remuneração das professoras do primeiro estágio 
da Educação Infantil (Berçário e Maternal). O 
acordo prevê ainda a extensão de todos os direitos 
da Convenção Coletiva Sinpro/RS e Sinepe/RS a 
essas profissionais, sendo que a equiparação sala-
rial com a Educação Infantil e os anos iniciais do 
Ensino Fundamental será progressiva a partir de 
março de 2013. O acordo põe fim a uma polêmica 
que se estendeu por vários anos sobre a condição 
contratual dos docentes deste nível educacional no 
Colégio Farroupilha, e encerra a demanda traba-
lhista sobre o assunto.

Contextos da Educação Infantil
A Fundação Cultural e Assistencial Ecarta, ins-

tituída pelo Sinpro/RS, lança em dezembro o livro A 
Educação Infantil e seus contextos (Ecarta/Carta Edi-
tora, 120 p.), organizado pela diretora do Sinpro/RS, 
Cecília Farias,  membro do Conselho Estadual de 
Educação (CEEd/RS), e coordenadora do Núcleo 
Educacional da Ecarta – o Núcleo também tem coor-
denação de Naíma Marmitt Wadi, integrante da dire-
ção colegiada do Sinpro/RS e presidente do Conselho 
Municipal de Educação de Santa Rosa.

A obra reúne textos de Gilson de Almeida Perei-
ra (linguagens), Paula Pecker e Patrícia Kebach (mú-
sica), Ana Maria Gigante (jogos matemáticos), Carla 
Guterres Graña (autismo e inclusão), Jader Denicol 
do Amaral (cooperação na ação educativa), Vânia 
Melchionna Franke (TDAH), Valéria Neves Kroeff 
Mayer (letramento) e Lucy Baptista (inclusão).

Os artigos são a síntese das palestras dos au-
tores no Conversa de Professor, projeto instituído 
em 2007, com a proposta de oferecer aos profes-
sores atividades de aprofundamento teórico, am-
pliação de conhecimentos à prática docente e in-
dicação de novas abordagens dos conhecimentos 
trabalhados em sala de aula.

Por intermédio de parcerias com as secretarias 
municipais de Educação e demais instituições liga-
das ao ensino, o Projeto levou suas palestras a diver-
sos municípios do estado, reunindo mais de 6 mil 
participantes desde a sua criação, com destaque para 
a experiência relativa aos debates dos temas transver-
sais da Educação Infantil, agora registrada em livro. 
O lançamento será em Santa Rosa, Santa Cruz do 
Sul e Porto Alegre, na primeira quinzena de dezem-
bro. Confira datas e locais em www.ecarta.org.br

LIVRO II
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s professores da Urcamp aprovaram 
em assembleias realizadas em todos os 
campi da Universidade, no mês de no-
vembro, proposta de Acordo Coletivo 

de Trabalho que prevê, novamente, um calendário 
unificado de pagamento da instituição a partir de 
janeiro de 2013. A proposta, que gerou muita po-
lêmica, foi aprovada por 60% dos docentes. Foi a 
maior assembleia realizada desde o início do atual 
ciclo de negociações e acordos inaugurado no final 

de 2005. “Atualmente, a instituição apresenta um 
quadro caótico de pagamento dos salários, que es-
tão em dia em alguns campi e têm até sete meses de 
atraso em outros”, destaca Marcos Fuhr, diretor do 
Sinpro/RS. 

JUSTIÇA − O Ministério Público do Trabalho 
reconheceu a responsabilidade dos municípios pelos 
repasses devidos a título de bolsas do Programa de 
Ensino Superior Comunitário – Proesc, em seu pa-
recer na ação movida pelo Sinpro/RS na Justiça do 

Trabalho de Bagé. O MPT também não fez oposi-
ção ao pedido do Sindicato de que esses valores se-
jam revertidos ao pagamento das folhas salariais em 
atraso da Urcamp. A ação busca a responsabilização 
dos municípios devedores dos valores advindos do 
Proesc. “A expectativa do Sindicato e dos professo-
res da Urcamp é de que agora a Justiça do Trabalho 
efetue os bloqueios dos valores devidos nas contas 
das prefeituras com base na decisão de mérito na 
antecipação de tutela já deferida”, salienta Fuhr. 

O

ENSINO PRIVADO
URCAMP

Professores aprovam calendário unificado
Apesar de polêmica, a proposta foi aprovada por 60% dos docentes na maior assembleia realizada no 
atual ciclo de negociações iniciado em 2005 entre o Sindicato e a Universidade

EDUCAÇÃO FÍSICA
Justiça dispensa credenciamento
de Conselho Regional

No dia 20 de novembro, a Justiça Federal concedeu ante-
cipação de tutela a todos os professores de Educação Física da 
rede particular, dispensando a necessidade de inscrição no Con-
selho Regional de Educação Física−Cref2/RS, além da exigência 
de qualquer débito decorrente deste ato. A liminar foi concedida 
por meio de uma ação proposta pelo Sinpro/RS em 2011 que 
visa fazer cumprir a Legislação Educacional (LDB), que regu-
la a docência dos professores. “Consideramos um significativo 
avanço na luta contra as arbitrariedades impostas pelo Con-
selho contra os professores. Desde 2007, o Sindicato acom-
panha a discussão que envolve os conselhos profissionais de 
algumas categorias, defendendo que os professores que exer-
cem a atividade docente em instituições de Educação Bási-
ca e Superior não precisam estar registrados nos respectivos 
conselhos”, destaca Sani Cardon, diretor do Sinpro/RS. 

Rescisões contratuais
ESPAÇO JURÍDICO

entre os diversos pagamentos que de-
vem ser efetuados pelas Instituições de 
Ensino, aos professores que são despedi-
dos no final do ano letivo, estão o reces-
so escolar ou férias escolares e o aviso- 

prévio proporcional.
Na última edição do extraclasse, esta coluna 

referiu a impossibilidade de compensação destas 
duas verbas (aviso-prévio e recesso escolar).  Mas 
como calcular tais verbas?

É muito simples. O aviso-prévio proporcio-
nal  é pago na razão de 30 dias + 3 dias por ano 
trabalhado. Assim, se o professor tem 15 anos de 
contrato ele receberá 45 dias  de aviso-prévio. O 
limite máximo é de 90 dias.

Já o recesso é calculado considerando o final 
do ano letivo de 2012 e o reinício das atividades 
letivas em 2013. Como atividades letivas,  enten-
da-se aqueles dias que podem ser computados 
como dias letivos (aulas que integram os 200 dias 
letivos na Educação Básica ou as horas letivas da 
Educação Superior). Assim, se os dias letivos de 
uma escola, por exemplo, findaram em 14 de de-
zembro de 2012 e o reinício das atividades letivas 
do próximo ano se dá em 18 de fevereiro de 2013, 
o número de dias que deverá ser pago a título de 
recesso escolar é 64 dias.

Portanto, no exemplo que usamos, este pro-
fessor deverá receber 45 dias de aviso-prévio mais 
64 dias de recesso escolar.

Além disto, esse mesmo professor deverá rece-
ber as férias acrescidas de 1/3 (porque não pode ha-
ver compensação entre as férias e o recesso escolar).

As rescisões contratuais devem ser acom-
panhadas pelo Sinpro/RS. Nos municípios onde 
não houver sede da regional, elas serão homolo-
gadas pelo Ministério do Trabalho. 

Por fim, lembramos aos professores que fize-
rem rescisões na sede em Porto Alegre, que o Nú-
cleo de Apoio do Professor Contra a Violência 
– NAP disponibiliza atendimento especializado 
neste período. 

Departamento Jurídico
juridico@sinprors.org.br
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UERGS
Novos professores, velhos problemas

Os professores da Uergs encerram o ano em estado de mobilização por mudanças na 
instituição e questionam as condições para o início do primeiro semestre letivo de 2013. 
Apesar da nomeação de 29 docentes pelo governo no final de novembro, a Uergs segue 
com um déficit de professores que impede que muitos alunos concluam seus cursos. 

Outra demanda é a correta implementação do Plano de Carreira, aprovado na As-
sembleia Legislativa em abril deste ano, que não vem sendo cumprido na sua integralidade 
pelo governo. “Alguns servidores que desempenham atividades de coordenação ou chefia 
estão trabalhando sem a remuneração correspondente”, alerta Amarildo Cenci, diretor do 
Sinpro/RS. 

O anúncio de novos campus também surpreendeu os professores devido à falta de 
infraestrutura nas 23 unidades já existentes. Soledade foi divulgada pela imprensa como a 
próxima cidade a receber a Universidade. Para Amarildo, antes da abertura de novas unida-
des a Uergs precisa oferecer condições para os atuais alunos terem suas aulas regularmente.

VERBAS – A Assembleia Legislativa aprovou, por unanimidade, em 27 de novem-
bro, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC), de autoria do deputado Raul Pont, que 
determina a aplicação de 0,5% da receita líquida de impostos na manutenção e desenvolvi-
mento do Ensino Superior público. O valor da arrecadação deve ficar em torno de R$ 100 
milhões e será compartilhado entre a Uergs e as 15 instituições comunitárias do estado.


