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Brasília, 17 de dezembro de 2018.

INFORME NACIONAL
INFORME DA COORDENAÇÃO LGBTI - FASUBRA
A coordenação LGBTI da FASUBRA com objetivo de criar/definir uma política voltada
para atender e/ou encaminhar as pautas LGBTI dos servidores das Instituições Públicas
de Ensino está coletando informações de GT (grupo de trabalho) ou grupo de discussões
existentes nas bases. Orientamos as bases que ainda não possuam o respectivo GTs,
que os organizem, como etapa preparatória para participação para o GT nacional LGBTI
da FASUBRA que deverá ser realizado no primeiro semestre de 2019. As informações
solicitadas acima devem ser enviadas para o e-mail fasubra@fasubra.org.br.
RELATÓRIO DA REUNIÃO COM O FÓRUM NACIONAL DO PRÓ-REITORES DE
GESTÃO DE PESSOAS DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS ( FORGEPE/ANDIFES)
Informamos que no último dia 12 de dezembro a direção Nacional da FASUBRA
participou de uma reunião do Forgepe, a convite dos mesmos, para dar sequência aos
diálogos, iniciados, com mais ênfase recentemente, conforme deliberação de nossa
plenária, com o objetivo de demostrar o posicionamento político e jurídico desta
Federação frente às instruções normativas(IN), portarias e decretos que vem
diretamente atacando os direitos dos trabalhadores das Instituições Federais Públicas
de

Ensino.

Os

principais

pontos

tratados

na

reunião

foram

a

aplicação

e

questionamentos sobre as irregularidades e inconstitucionalidades da IN 02 (ler
parecer, da assessoria jurídica da FASUBRA, que todos entidade receberam, a um certo
tempo), e o prazo findado sobre o lançamento dos dados referente aos adicionais
ocupacionais. Houve um entendimento de que é momento das entidades de classe e os
gestores públicos atuarem juntos na defesa do serviço público gratuito e de qualidade,

das instituições, defesa da autonomia universitária e dos servidores públicos. Como
resposta às nossas indagações, se comprometeram a atuar em conjunto quanto a
temas da IN 02, que atacam a Constituição Federal, como a autonomia universitária e
recomendações que restringe a liberdade de agremiação e atividade sindical; saúde do
trabalhador e flexibilização de jornada. Para isso, a FASUBRA se comprometeu a
repassar o solicitado estudo jurídico incluindo as convenções e recomendações da OIT
e OMS, em relação à IN. Sobre os códigos de vagas retirados das universidades dos
cargos extintos, o entendimento é que vagas que foram assumidas não há como o
governo retirar, até por conta dos problemas judiciais que podem acarretar. Em tempo,
em relação aos adicionais ocupacionais (mudança de sistema onde várias universidade
não conseguiram dentro do prazo lançar os laudos o que pode gerar o não pagamento
deste adicional a partir do mês de janeiro de 2019) o presidente da ANDIFES, informou
que protocolou solicitação de prorrogação do prazo, junto ao Ministério do
Planejamento, e a FASUBRA, cumprindo deliberação de nossa última plenária, está
tomando todas providencia necessária, para impedir que mais este ataque se
concretize.
SEMINÁRIO LEI MARIA DA PENHA
Durante o plantão desta semana, a FASUBRA, teve representação no Seminário Lei
Maria da Penha, realizado no dia 12 de dezembro, no Senado Federal. Num contexto
onde o governo eleito anuncia vários ataques aos direitos das mulheres, o Seminário
se pôs a discutir a violência contra a mulher e as políticas públicas para o combate e
prevenção. Contando com a presença da própria Maria da Penha, e diversas lideranças
parlamentares, acadêmicas e dos movimentos feministas, o debate apresentou dados
do mapa da violência e a limitação de verbas para aplicabilidade da Lei. Além disso,
foram levantados os primeiros apontamentos quanto ao retrocesso anunciado com o
novo Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, onde a nova ministra já
emitiu declarações que representam um atraso conservador quanto às pautas e
conquistas feministas. Segue anexo a programação completo do Seminário.

SEMINÁRIO EDUCAÇÃO INTEGRAL
No último dia 12 de dezembro uma representação da direção Nacional da FASUBRA,
participou do seminário sobre Educação Integral, que ocorreu na Câmara dos
Deputados, no plenário 10. A discussão foi promovida pela frente parlamentar da
Educação, tendo a participação nas mesas instituições como a FGV, Banco Mundial,
Secretária de Estado de Educação do Pernambuco. O Objetivo era demostrar os
fundamentos (pesquisas e arcabouço teórico) e experiências para a implementação da
Educação Integral. As explanações todas convergiram na importância do investimento
na Educação Integral devido os seus grandes benefícios para a sociedade brasileira,
mas deve-se garantir que se tenha não somente Escolas em Tempo Integral, mas que
sejam com Educação em Tempo Integral, pois somente com este formato ela é eficiente
e eficaz. Os relatos das experiências da Implementação no Estado do Pernambuco
elucidaram esta perspectiva e demostraram como nos últimos 10 anos, com este novo
formato, todos os índices educacionais se elevaram e vêm se desenvolvendo acima da
média brasileira.
CONSELHO FISCAL

Nos dias 13, 14 e 15 de dezembro, houve a primeira reunião do Conselho Fiscal da
Gestão 2018/2021 da FASUBRA.
CONVOCATÓRIA

Convocamos os membros da Comissão Nacional de Supervisão de Carreira / CNSC para
reunião no período de 17 a 19 de janeiro, em Brasília-DF. A pauta será disponibilizada
em breve.

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 2018
DEZEMBRO
13,14 e 15

Conselho Fiscal - FASUBRA

18

Seminário 30 anos da Constituição Federal – ANDIFES.
JANEIRO

17 e 18

Reunião dos Coordenadores de Esporte e Cultura - FASUBRARTE
Teresina/PI.

17 a 19

Reunião da Comissão Nacional de Supervisão de Carreira.

18 a 31

Rodada Nacional Assembleias Gerais - Avaliação de Conjuntura.
FEVEREIRO

1ª quinzena Plenária Nacional da FASUBRA.
MARÇO
08

Dia Internacional da Mulher

