
Reitoria da Ulbra encaminhou à Advocacia 
Geral da União (AGU) duas propostas de 
parcelamento do passivo tributário e fiscal 
da instituição, ajuizado pela Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional em R$ 2,3 

bilhões.
As dívidas com a União são o principal entrave 

para o processo de reestruturação institucional. Em 
abril deste ano, a Ulbra anunciou que até agosto iria se 
transformar em uma sociedade anônima mantida por 
uma holding, mas o processo vem sendo adiado em 
virtude de exigências da União, como a constituição 
de um fundo garantidor para a operação.

De acordo com o reitor da Ulbra, Fernando 
Ziemer, há credores interessados em participar 
da reformulação societária da universidade, mas o 
processo de reestruturação só poderá avançar após 
a pactuação da dívida com a União. “O plano foi 
apresentado para todos os credores. O Banrisul é um 
dos que manifestaram interesse, desde que resolvido o 
problema com o fisco”, revela. Por ser o maior credor 
da universidade depois da União, o banco estadual 
encabeçaria a holding com a maior parcela dos R$ 
140 milhões necessários para viabilizar a operação. 
Em contrapartida, o Banrisul teria o serviço da folha 
de pagamento dos funcionários e professores, o 
recebimento das mensalidades dos alunos e a operação 
de agências nos campi.   

A Ulbra propôs o parcelamento direto dos 
débitos com a Fazenda federal em 360 meses, mas 
aposta na alternativa de reabertura do Refis 4, com 
previsão de pagamento em 180 meses, carência de 
um ano e redução de 40% do passivo. Para ambas 
as propostas a universidade ofereceu como entrada 
os valores arrecadados com os leilões de ativos nos 
últimos dois anos e o repasse das instalações do 
Hospital Universitário ao governo federal, o que 
totaliza R$ 927 milhões – o que representa mais da 
metade das dívidas da instituição com o fisco depois 
da redução de 40% prevista no Refis.  

BALANÇO –  Em palestras para funcionários e 
professores, no dia 27 de setembro,  o reitor Fernando 
Ziemer afirmou que a Ulbra vem alcançando 
resultados positivos em diversas áreas e ressaltou que 
a universidade saiu de uma situação de déficit de 
caixa de R$ 15 milhões em 2009 para um superávit 
de R$ 20 milhões, “resultado do esforço de todos 

os colaboradores e professores, que se engajaram na 
recuperação da instituição”, e “da mobilização dos 
alunos, que continuaram acreditando na universidade”. 
Em assembleia da Celsp, no dia 25, Ziemer foi reeleito 
para o mandato 2012-2015.
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primeira vista, todas as atividades exe-
cutadas pelos professores fora da sala 
de aula seriam enquadradas como ati-
vidades extraclasse. A distinção, no 
entanto, entre essas e as horas extra-

ordinárias não é mera retórica.
Para efeitos de cômputo do trabalho na 

jornada do professor, a Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT) dos professores do en-
sino privado relaciona as atividades que são 
consideradas horário extraordinário. São elas: 
atividades esportivas, passeios, festividades, sa-
ídas a campo, conselhos de classe e reuniões 
pedagógicas, incluídas as reuniões de departa-
mento, de área, dentre outras não previstas na 
carga horária semanal; substituição provisória 
eventual, atividades pedagógicas destinadas a 

projetos ou capacitação do professor, reuniões 
coletivas com pais de alunos, convites, períodos 
que, na Educação Superior, decorram de des-
dobramentos de turmas, de orientação de mo-
nografias, de trabalhos de conclusão de curso 
ou de supervisão de estágios. 

Além dessas atividades, a cláusula 19 da 
CCT prevê que os períodos de trabalho que 
excederem a carga horária contratual do pro-
fessor deverão receber pagamento suplementar.

As chamadas atividades extraclasse se re-
lacionam aos Projetos Políticos Pedagógicos 
das instituições que estabelecem formas de 
avaliação e/ou procedimentos pedagógicos que 
exigem dos professores trabalho excedente ao 
tempo contratado e pago (não estando enqua-
dradas nas horas extras). São elas: escrituração 

dos diários de classe e cadernos de chamada, 
incluído o lançamento de notas na internet; 
atualização de sites, blogs e home pages da ins-
tituição de ensino empregadora; retorno a e-
-mails da instituição, de alunos ou pais; elabo-
ração de relatórios, pareceres ou preenchimen-
to de formulários de avaliação individualizada 
de alunos; elaboração de relatórios, pareceres 
ou preenchimento de formulários de avaliação 
para a coordenação.

Cabe lembrar que a correção de provas e 
trabalhos e a preparação de aulas são conside-
radas atividades inerentes ao contrato de tra-
balho do professor e, portanto, já remuneradas 
na hora-aula.
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APAEPERS
DESAPOSENTAÇÃO – No dia 29 de ou-
tubro, a Apaepers promove painel sobre fator 
previdenciário, desaposentação e aposentado-
ria, às 9h, na sede estadual do Sinpro/RS, com 
a presença do deputado federal Pepe Vargas, 
relator do projeto que extingue o Fator Previ-
denciário e autor da “fórmula 95/85”. Inscri-
ções gratuitas pelo telefone (51) 4009-2991. 
Informações: www.sinprors.org.br/apaepers


