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LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DOS APOSENTADOS NAS IFES 
REPOSICIONAMENTO / CAPACITAÇÃO/ PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS - 

JULHO/2010 

O Plantão da Direção contatou no decorrer desta semana, as entidades de base no sentido de 
atualizar o levantamento acerca da situação dos(as) trabalhadores(as) aposentados(as) nas 
Universidades utilizando como meio de comunicação, a via telefônica. 

Como ainda faltam dados de algumas entidades, solicitamos que as mesmas nos enviem informes à 
FASUBRA com vistas a completar o quadro abaixo. 

 

 

ENTIDADES REPOSICIONAMENTO NO PCCTAE CAPACITAÇÃO PARTICIPAÇÃO 

CONSELHOS 

 JÁ 
REPOSICIONADOS 

SITUAÇÃO / 
IMPLANTAÇÃO 

  

SINTUNIR NÃO  NÃO NÃO 
SINTEFCAP     
SINTESAM NÃO Em fase de 

encaminhamento do 
processo no CONSUNI. 

 NÃO 

SINTUFPA  Processo encaminhado 
para a Procuradoria. 

Negado. 
Está na Câmara 
Administrativa, 
aguardando 
julgamento. 

  

SINTEST-AC NÃO NÃO 
 

SIM DE ACORDO 
Nº HORAS 

NÃO 

SINTUFAL  APROVOU NO 
CONSUNI 

FOI PROVADO 
NO CONSUNI 

NÃO 

SINTUFPI  Em fase de 
encaminhamento do 
processo no CONSUNI. 

  

SINTUFEPE-
RUR 

NÃO Processo encaminhado 
ao CONSUNI. Sem 

decisão. 

NÃO NÃO 

SINTUFEPE-
FED 

 Processo encaminhado 
ao CONSUNI. Sem 

decisão. 

  

ASSUFBA NÃO CONSELHO 
DISCUTIU 

 NÃO 

SINTUFCE NÃO Processo encaminhado 
Ao SRH. Negado. 

Em fase de 
encaminhamento do 

processo ao CONSUNI. 

NÃO NÃO 

SINTEST-RN  Processo encaminhado 
ao CONSUNI. Ganho 
na primeira votação. 
Reitor recorreu à 

decisão do e ganhou. 

RECEBENDO PERDEU PRO RH 

SINTESPB NÃO Em fase de 
encaminhamento do 
processo no CONSUNI. 

NÃO NÃO 
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SINTEMA NÃO ENCAMINHOU 
PROCESSO ADM SUP 
ENVIAR CONSUN 

NÃO NÃO 

SINTUFS NÃO Processo encaminhado 
ao CONSUNI. Sem 

decisão. 

NÃO UMA VAGA 

SINTUF-MT  Processo encaminhado 
ao CONSUNI. Sem 

decisão. 

  

SINTIfesgo  Processo aprovado no 
CONSUNI foi feito 
reposicionamento 

parcial. 

NÃO NÃO 

SINTFUB NÃO Processo encaminhado 
ao CONSUNI. Sem 

decisão. 

NÃO NÃO 

SISTA-MS NÃO Em fase de 
encaminhamento do 
processo no CONSUNI. 

NÃO NÃO 

ASUNIRIO  Processo aprovado no 
CONSUNI, em 

dezembro, ainda não 
implementado. 

  

ASAV 
SINDICAT0 

 Processo aprovado no 
CONSUNI. Em fase de 

implantação 

  

SINDIFES/B
H/ 

CEFET-BH 

NÃO Processo encaminhado 
ao CONSUNI. Sem 

decisão. 

NÃO NÃO 

ASSEFEI NÃO Em fase de 
encaminhamento do 
processo no CONSUNI. 

NÃO  

SINDUFLA     
SINTE-MED  Em fase de 

encaminhamento do 
processo no CONSUNI. 

  

SINTUFF SIM    
SINDICATO 
ASSUFOP 

 Processo encaminhado 
ao CONSUNI. Sem 

decisão. 

  

SINTET-UFU     
SINTUFES  Em fase de 

encaminhamento do 
processo no CONSUNI. 

  

SINTUFSCAR  Processo aprovado no 
CONSUNI, ainda não 

implementado. 

  

SINTUR-RJ  Processo aprovado no 
CONSUNI foi feito 
reposicionamento 

parcial. 

FOI 
ENQUADRADO 
Nº HORAS 

 

SINTEFOA     
SINTUFEJUF NÃO Em fase de 

encaminhamento do 
processo no CONSUNI. 

NÃO NÃO 

SINTUNIFESP  Processo encaminhado 
ao CONSUNI. Sem 

NÃO  
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decisão. 
SINTUFRJ  Em fase de 

encaminhamento do 
processo no CONSUNI. 

 NÃO 

SINTUFSC NÃO Processo encaminhado 
CONSUNI sem decisão. 

NÃO NÃO 

SINDITEST-
PR 

Os aposentados já foram 
reposicionados 

(processo aprovado no 
CONSUNI). 

   

STU     
ASSUFRGS Processo encaminhado 

ao CONSUNI. Sem 
decisão. 

Processo encaminhado 
ao CONSUNI. Sem 

decisão. 

  

ASSUFSM Os aposentados já foram 
reposicionados 

(processo aprovado no 
CONSUNI). 

23/12/2006  SIM 

APTAFURG     
ASUFPEL Os aposentados já foram 

reposicionados 
(processo aprovado no 
CONSUNI em novembro 

de 2009) 

REITOR SUSPENDEU 
DE ACORDO COM 
PARECER DO MEC 

NÃO  NÃO 

SINTUPERJ     
SINTECEFTPR     

 
SINTESPB: O SINTESPB junto com a ASIP (Associação dos Inativos e Pensionistas da UFPB) e ASAP-UFCG 

(Associação dos Aposentados e Pensionistas da Universidade Federal de Campina Grande) encaminhou o pedido 

de reposicionamento na UFPB e UFCG. No entanto o processo ainda não foi apreciado pelos Conselhos Superiores 

destas Universidades. A Superintendência de Recursos Humanos destas Instituições tem sido muito legalista e 

dificulta a implementação de medidas administrativas sem o respaldo de uma orientação do Ministério do 

Planejamento. Mesmo assim estamos cobrando dos reitores a discussão da matéria nos respectivos Conselhos 

Universitários. 

 

SINTUR-RJ: Atendendo a solicitação para a atualização de dados referente ao PCCTAE, estamos encaminhando o 

número de servidores aposentados reposicionados, através do Processo nº 23083.008229/2009-61, Portaria GR 

nº 1.157/2009 de 21/09/2009, que reposicionou os Técnico-administrativos em Educação, que se encontravam na 

Classe S-III em fev/2005, como o sistema SIAPE broqueou, não conseguimos continuar com o reposicionamento. 

 

Servidores Aposentados 136 

Instituidores de pensão 61 

 

SINTUFERPE: Informamos também que em relação ao reenquadramento dos aposentados e a progressão por 

capacitação profissional, foram formados processos e encaminhados ao Conselho Universitário onde os mesmos 

se encontram com o relator para emissão de parecer. 

 

SINTUFSC: Em resposta ao ID/FASUBRA, de 29/06/2010, em relação a consulto sobre reposicionamento dos 

aposentados nas IFE's, encontra-se em  fase de tramitação preste a entrar no Conselho Universitário para 

discussão. 



4 

 

Com relação ao número de trabalhadores na base comunicamos que estamos no aguardo de resposta da 

Administração Central da UFSC. 

 

SINTFUB: A discussão e a luta pelo reposicionamento dos aposentados no âmbito das Universidades Brasileiras, 

está tomando corpo, por ser  uma reivindicação aprovada em todas as instâncias da categoria, face aos problemas 

ocorridos por conta da implantação da lei 11.091/2005. 

Isso é sabido por nós que representamos os servidores e, ao longo do tempo fazemos, participamos dessas 

discussões. 

O SINTFUB, através da sua coordenação de aposentados vem acompanhando toda essa discussão. Protocolamos 

requerimento solicitando inclusão na pauta do CONSUNI o reposicionamento dos aposentados no ano passado.   

Com a ameaça de retirada dos 26,05% do salário do servidor da UnB, deflagramos uma greve curta já no final do 

ano, garantindo pagamento da URP para janeiro e fevereiro.  Dia 16/03 foi deflagrada a greve por tempo 

indeterminado que continua até o dia de hoje. E, com isso o nosso processo parou. Já realizamos algumas ações 

como forma de pressão para que isso aconteça. Semana passada  solicitamos à reitoria agendar reunião com 

pauta específica de reposicionamento e agora a coordenação de aposentados foi convidada para uma conversa 

com o setor de aposentadoria. Estamos buscando embasamento para essa discussão, Sabemos que já são oito 

universidades que conseguiram êxito nessa luta, aquelas que já tinham se manifestado anteriormente e nessa 

última plenária poucas foram pronunciadas dentro dos informes de base. 

Diante do exposto a coordenação de aposentados do SINTFUB solicita a direção dessa entidade informações 

de como está sendo conduzido o processo de reposicionamento dos aposentados? 

Se foi aprovado no conselho universitário, se está sendo pago, ou se está em andamento como é o nosso caso.  

 

Brasília-DF, 08.07.2010 

 

PUBLICADO NO ID2010 JUL-06, de 09/07/2010. 

 

 
 


