
 

 

Circular nº 177/2022 

Brasília (DF), 20 de maio de 2022  

 

 

 

Às seções sindicais, secretarias regionais e à(o)s diretore(a)s do ANDES-SN 

 

 

Companheiro(a)s, 

 

O Setor das Universidades Estaduais e Municipais - IEES-IMES do ANDES-SN 

vem, há pelo menos uma década, pautando todos os anos, no mês de maio, a Semana de Lutas do 

Setor. Isso deveu-se inicialmente aos processos de discussão da Lei Orçamentária Anual, que 

ocorrem geralmente neste mês. A experiência do movimento docente em acompanhar as discussões 

sobre o orçamento das universidades junto às assembleias legislativas e câmaras municipais 

resultou em uma forte articulação entre o movimento docente no país e demonstrou a necessidade 

desse movimento também pautar a disputa pelo Fundo Público para o financiamento das 

instituições de ensino superior. 

Após mais de uma década, percebemos que ainda temos muito a avançar, 

especialmente em um cenário de privatizações e financiamento público para instituições privadas de 

ensino, seja através de financiamento direto, como o PROUNI, ou de financiamento via crédito 

bancário e endividamento pessoal do(a)s estudantes, através do FIES. 

Ocorre que o desfinanciamento das instituições públicas de ensino superior há algum 

tempo já vem sendo acompanhado pelas políticas de mercantilização da educação. Dessa forma, o 

setor das universidades estaduais e municipais percebeu a necessidade de ampliar a pauta pelo 

financiamento público e estatal das instituições de ensino superior estaduais e municipais, incluindo 

a defesa mesma das universidades estaduais e municipais, sob ataque dos negacionismos e das 

várias esferas de governo, seja federal, estadual ou municipal. Nossos direitos estão sendo tragados 



 

 

pela crise política e econômica que se arrasta no país, especialmente afetado pela pandemia de 

COVID-19.  

A Lei Complementar nº 173/2022, que congelou a contagem de tempo de trabalho 

para efeitos de direitos nas carreiras e na aposentadoria, soma-se ao congelamento salarial efetivado 

pela Proposta de Emenda à Constituição nº 10/2020, conhecida como “PEC da guerra”, ou “PEC da 

COVID”, que aprovou medidas econômicas para o enfrentamento à pandemia da COVID-19. Ao 

mesmo tempo, tal medida congelou salários e proibiu alterações nos planos de carreira que 

implicassem em ganhos salariais e abriu a possibilidade de redução de carga horária com redução 

salarial. 

Os governos estaduais seguiram à risca as políticas neoliberais de redução de 

investimentos, arrocho salarial, em que pese a necessidade de ampliação dos recursos para o 

enfrentamento à COVID-19. Em sua maioria, os governos estaduais e municipais replicaram as 

medidas de congelamento de salários, progressões e promoções, suspenderam concursos públicos e 

contratação de docentes, reduziram ou suspenderam repasses do orçamento das universidades, 

demitiram trabalhadore(a)s terceirizado(a)s. 

O ensino remoto foi realizado com os custos materiais de equipamentos, acessórios e 

conectividade bancados pelo(a)s próprio(a)s docentes. Isso resultou em mais perdas salariais e 

redução dos direitos do(a)s docentes das instituições de ensino superior. 

Diante deste cenário, reunidos em dezembro de 2021, o Setor das IEES-IMES 

indicou a necessidade da realização de uma campanha em defesa das universidades estaduais e 

municipais, tendo sido aprovada no Plano de Lutas do Setor, no 40º Congresso, com o seguinte 

mote: 

Construção de uma Campanha Nacional em Defesa das IEES IMES, por orçamento público 

Estatal, com autonomia da gestão financeira; em defesa das carreiras, com concursos 

públicos e recomposições salariais, contra a política de congelamento de progressões, 

promoções e gratificações e das diferentes estratégias de privatização; 

Além disso, no 40º Congresso, no nosso Plano de lutas do setor das IEES-IMES 

aprovamos a realização da Semana de Lutas do setor, nos seguintes termos Que o ANDES-SN 



 

 

realize a Semana de Lutas das IEES/IMES, no período de 23 a 27 de maio de 2022, já com a 

deflagração da Campanha Nacional em Defesa das IEES/IMES e a divulgação da pesquisa 

mencionada. 

A campanha de comunicação tem como mote principal: Universidades Estaduais e 

Municipais: quem conhece, defende! 

A campanha terá seu lançamento durante a Semana de Lutas do Setor das 

Universidades Estaduais e Municipais, no dia 23/05, às 18:00, em uma live para divulgar a 

programação das atividades. Nesta live, teremos a apresentação dos vídeos das seções sindicais que 

apresentarão suas pautas e lutas, e o lançamento da nossa campanha com identidade visual e 

programação.   

Além da programação efetivada na semana de 23 a 27 de maio, teremos o 

lançamento de cards, podcast e vídeos durante o mês de junho, compondo uma ampla divulgação 

das lutas do movimento docente, na forma de anúncio das nossas ações cotidianas e também de 

denúncia dos ataques à carreira e às universidades. 

Nesta circular, enviamos a programação da Semana de lutas com os cards para 

divulgação (em anexo). Em uma próxima Circular serão disponibilizadosmateriais de divulgação 

em formato aberto que permite às seções sindicais incorporarem suas logomarcas e outros temas. 

Semana de lutas do setor das IEES-IMES - 23 a 27 de maio de 2022: 

 - 23/5, 18h: live de Lançamento da Campanha "Universidades Estaduais e 

Municipais, Quem conhece, defende! , disponível nas redes do ANDES-SN no YouTube 

(https://www.youtube.com/watch?v=4uqYzsRWZ3k) e Facebook (https://m.facebook.com/andessn/)  

- 24/5, Divulgação dos vídeos da Campanha; 

 - - 25/5. Lançamento do podcast sobre Financeirizaçãoo dos Regimes Próprios 

de Previdência Social nos Estados, com Sara Granemann (ESS/UFRJ) 

https://m.facebook.com/andessn/


 

 

 - - 26/5, 19h: PAINEL VIRTUAL DAS LUTAS ATUAIS DO SETOR DAS 

IEES/IMES, ao vivo no Instagram 

(https://instagram.com/andes.sindicatonacional?igshid=NmZiMzY2Mjc= ) 

 - - 27/5, Divulgação dos vídeos da Campanha 

Dessa forma, solicitamos às seções sindicais e secretarias regionais que divulguem 

ao máximo a programação da Semana de Lutas do Setor das IEES/IMES, retransmitam as nossas 

atividades, utilizem e se apropriem dos materiais de divulgação da campanha, para que possamos 

fortalecer a luta em defesa das universidades estaduais e municipais, pois quem conhece, defende! 

Sem mais para o momento, renovamos nossas cordiais saudações sindicais e 

universitárias. 

 

 

 

Profª. Francieli Rebelatto 

2ª Secretária 

 

https://instagram.com/andes.sindicatonacional?igshid=NmZiMzY2Mjc

