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ais de 400 professores partici-
param da assembleia geral, 
realizada em 21 cidades, entre 
outubro e novembro, que de-
finiu a pauta completa de rei-

vindicações 2011. “Uma das mais expressivas 
assembleias dos últimos anos, em termos de 
público e participação”, destaca Cecília Farias, 
diretora do Sinpro/RS. A reivindicação por 
aumento real foi unânime e está entre os prin-
cipais destaques das próximas negociações cole-
tivas que acontecerão em março entre o Sinpro/
RS e o Sinepe/RS. O pedido é a metade do 
PIB do país de 2010 (estimado em 7,5%).  A 
pauta completa de reivindicações 2011 foi 
encaminhada pelo Sinpro/RS ao Sinepe/RS, no 
dia 24 de novembro.

Entre os destaques das reivindicações 
está também a limitação do número de alunos 
por turma. “Esta é uma reivindicação antiga, 
pois numa turma com excesso de alunos não é 
possível desenvolver um trabalho de qualidade, 
com atendimento às dificuldades dos alunos, 
além de ser prejudicial à voz e saúde psíquica do 
professor”, explica Cecília.  Desde maio deste ano, 
o Sinpro/RS vem realizando levantamentos para 
identificar as instituições com número de alunos 
acima da limitação proposta pelo Sindicato. A 

lista destas escolas está disponível no site www.
limitedealunosporturma.com.br e conta com a 
participação/comentários da comunidade. O 
Sindicato trabalha com uma proposta de alunos 
por turma para cada nível educacional (ver box).

Outros pontos que merecem atenção na pauta 
são: Calendário Escolar, que prevê as duas últimas 
semanas de indisponibilidade dos professores em 
julho; férias de verão entre 9/01 e 18/02/2012 e 
realização de oficinas para preservação do aparelho 
fonador, doenças ergonômicas e relacionadas ao 
stress. Destaca-se ainda a participação do professor 
em seminários e congressos por convocação da 
instituição, mantenedora ou sindicato econômico, 
que deverão ter suas despesas pagas, bem como 
computadas as horas excedentes na carga horária 
semanal do docente.

Reivindicações dos professores serão negociadas em março

Em documento encaminhado à Reitoria da 
Ulbra, os participantes da Plenária de Professores 
da Universidade, coordenada pelo Sinpro/RS e 
Adulbra, no dia 20 de novembro, consideram 
que a crise da instituição ainda não foi superada 
e manifestam preocupação com novas demissões 
ao final do ano letivo.

Os professores registraram a falta de 
comunicação interna quanto aos rumos e 
perspectivas da instituição, o que foi atribuído 
à falta de políticas definidas, disputas internas 
e à permanência de uma cultura marcada pela 
falta de transparência. Apontam ainda a adoção 
de políticas estranhas ao meio acadêmico, como 
a premiação de professores pela captação de 
alunos.

A falta de critérios para o desligamento 
de professores e as demissões no início dos 

semestres letivos são práticas criticadas pelos 
professores. Eles lembraram que no início do ano 
letivo a Ulbra demitiu mais de 200 professores. 
As verbas rescisórias foram parceladas conforme 
Acordo Coletivo com o Sinpro/RS. Os docentes 
exigiram critérios objetivos para eventuais novos 
desligamentos a serem efetuados ainda no mês 
de dezembro.  

De acordo com o diretor do Sinpro/
RS, Marcos Fuhr, as Plenárias de Professores 
vêm sendo realizadas como forma de manter 
a mobilização dos professores no contexto de 
crise da Ulbra. “A crise não está superada e a 
sua permanência potencializa os problemas de 
ordem trabalhista”, alerta.  

MOÇÃO DE REPÚDIO – Os professores 
também aprovaram Moção de Repúdio à Reitoria 
pela demissão do professor José Edil de Lima 

Alves. Reconhecido como um dos docentes mais 
qualificados da instituição, doutor em Letras 
pela UFRJ e com 49 anos de magistério, José 
Edil teve participação marcante na mobilização 
de professores que, em abril de 2009, culminou 
com a renúncia do ex-reitor Ruben Becker e 
encaminhou mudanças na Ulbra.

José Edil estranha a falta de transparência 
da instituição ao lembrar que sua demissão não 
foi justificada pela Reitoria e nem comunicada 
formalmente à comunidade acadêmica. 
“Continuo recebendo comunicados da Reitoria 
e solicitações de colegas e alunos como se ainda 
estivesse na Universidade”, diz o professor. 
“Os participantes da Plenária de Professores 
consideraram inaceitável que um colega tão 
valoroso pudesse ser demitido da instituição por 
iniciativa de chefias imediatas”, conclui a Moção.

Crise e risco de novas demissões mobilizam professores
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Pauta entregue ao Sinepe/RS 
traz a reposição da inflação 
pelo INPC mais aumento real 
(a metade do PIB) como um 
dos pontos principais 
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Em reunião com a direção do Sinepe/RS em outubro, Sinpro/RS destacou reivindicação por aumento real
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ENSINO PRIVADO

Limitação de alunos
Parâmetros propostos pelo Sinpro/RS

Educação Básica
Educação infantil 
0 a 2 anos: 7 alunos; 
3 a 4 anos: 15 alunos;  
5 anos: 20 alunos. 
Ensino Fundamental
Séries iniciais: 1ª a 4ª séries/1º a 5º ano: 25 alunos;  
Séries finais: 5ª a 8ª séries/6º a 9º ano: 35 alunos.  
Ensino Médio: 40 alunos.  
Educação Superior: 50 alunos


