
SE LIG

O ATENS Sindicato Nacional protocolou no dia 08 de
fevereiro, os ofícios 002/2022, para o Ministro da
Economia, e o Ofício 003/2022, para o Ministro da
Educação, solicitando o agendamento de uma reunião,
por videoconferência, para discutir a pauta de
reivindicações da categoria dos profissionais
ocupantes de cargos de nível superior nas IFES. 

Junto aos ofícios foi anexada uma pauta de
reivindicações, discutida e elaborada em conjunto com
as Seções Sindicais do ATENS SN. Apesar de abordar a
reposição das perdas acumuladas desde janeiro de
2017 que, de acordo com o IBGE, somam 28,15%
(IPCA acumulado de janeiro de 2017 a dezembro de
2021), a pauta não se resume apenas à questão salarial,
mas também à reivindicação histórica de discussão,
definição e implementação de uma carreira própria
para os Técnicos de Nível Superior das IFES.

ATENS SN protocola ofícios 
com reivindicações no MEC e
no Ministério da Economia

1 – Reposição das perdas acumuladas desde janeiro de 
2017 que, de acordo com o IBGE, somam 28,15% (IPCA 
acumulado de janeiro de 2017 a dezembro de 2021); 

2 – Reajuste dos benefícios de auxílio-alimentação, auxílio 
pré-escolar e ressarcimento de saúde per capita, em janeiro 
de 2022, pelo percentual de 34,61% visando repor o IPCA 
acumulado de janeiro de 2016 a dezembro de 2021; 

3 – Tratamento de vencimento paritário, conforme piso 
estabelecido para os médicos com jornada de 40 horas, nos 
termos da Lei nº 12.702, de 7 de agosto de 2012; 

4 – Definição de calendário para a discussão, definição e 
implementação de carreira própria para os Técnicos de 
Nível Superior das Instituições Federais de Ensino Superior; 

5 – Normatização de reajuste anual que recomponha os 
vencimentos de acordo com a inflação do ano anterior; 

6 – Manutenção da competência para a concessão e 
manutenção das aposentadorias e pensões nas 
Universidades Federais e imediata revogação do Decreto 
10.620/2021, e demais normativas, em especial as 
exaradas pelo INSS e; 

7 – Garantia da Autonomia das Universidades Federais, 
prevista no Art. 207 da CF 1988; 

8 – Eliminação da exigência de composição de lista tríplice 
para nomeação de reitores, cujo processo deve se encerrar 
no resultado das eleições realizadas nas Universidades; 

9 – Recomposição do orçamento das Universidades e 
Institutos Federais aos maiores patamares alcançados 
antes de 2016; 

10 – Realização de concursos públicos regidos pelo RJU, em 
substituição às terceirizações no serviço público e para 
repor vacâncias; 

11 – Recomposição dos orçamentos das entidades 
financiadoras da pesquisa no Brasil (CNPq, Finep, Capes, 
FNDCT), aos maiores patamares alcançados antes de 2016; 

12 – Estabelecer mesa de negociação continuada para 
debater os assuntos relativos às Universidades Federais;

13 – Revisão da IN65 (Teletrabalho) 

14 – Reabertura do prazo de opção pelo PCCTAE; 
 

15 – Assento na Comissão Nacional de Supervisão do 
PCCTAE;

16 – Extinção da cobrança previdenciária aos 
aposentados; 

17 – Revogação da Emenda Constitucional 95; 

18 – Arquivamento da PEC 32; 

19 – Correção da tabela do imposto de renda pessoa física 
(IRPF); 

20 – Correção dos valores das funções de confiança 
(CD e FG).
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NEM TUDO SÃO FLORESNEM TUDO SÃO FLORES
PAUTA DE REIVINDICAÇÕES DO ATENS 

SINDICATO NACIONAL AO MEC E AO 
MINISTÉRIO DA ECONOMIA – 2022 

 



 Com o avanço da imunização contra a covid-19 no Brasil,
Universidades e Institutos Federais anunciaram a retomada
de aulas presenciais, seguindo protocolos sanitários
recomendados por órgãos de saúde. Como cada universidade
possui autonomia definida pela Constituição, cada instituição
pôde definir as medidas de biossegurança que serão exigidas
para o retorno. 

Em fevereiro, o Supremo Tribunal Federal (STF) formou
maioria para derrubar a diretriz do Ministério da Educação
(MEC) que proibia a exigência do comprovante de vacinação
contra a covid-19 em universidades e instituições de ensino
federais. Apesar disso, nem todas as instituições aderiram ao
passaporte vacinal para retomar suas atividades presenciais. 

ACOMPANHE O ATENS SN 
NAS REDES SOCIAIS

INSTAGRAM.COM/SNATENS
FACEBOOK.COM/ATENS.SN
TWITTER.COM/ATENSSN
YOUTUBE.COM/ATENSSINDICATONACIONAL
WWW.ATENS-SN.ORG.BR
#ZAPDOATENS (31)9 9856-3436

Segundo a OMS, no mundo, uma em cada três
mulheres sofre violência. No mês da mulher,
falar sobre estatísticas, que chamam a atenção
sobre o grave problema da desigualdade e
violência de gênero, se faz essencial. Para isso,
o ATENS Sindicato Nacional iniciará no dia 08
de março, em suas redes sociais, a campanha
"Nem tudo são flores", onde vamos abordar
esses dados e dialogar sobre eles. 
 
Para acompanhar a campanha, acesse: 
instagram.com/snatens/
facebook.com/atens.sn/   
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O ano legislativo no Congresso Nacional foi iniciado em
fevereiro em meio a um cenário de luta de servidores e
servidoras federais que estão se mobilizando pela justa
recomposição salarial e a derrubada da PEC 32, da Reforma
Administrativa. As atividades da campanha no mês de março,
tanto presenciais quanto virtuais, já foram definidas e você
pode conferir aqui a agenda de trabalho.

Junte-se a nós nessa luta em defesa do serviço público no
Brasil e pelos direitos de trabalhadores e trabalhadoras!

08/03 - Dia Internacional das Mulheres - Construção e
participação nos atos nas cidades

09/03 - Lançamento do Comando Nacional de Construção e
Mobilização da Greve

16/03 - Dia Nacional de Paralisação, Mobilização e Greve -
Com um ato nacional em Brasília e atos em todo o país. Após
esse dia, será dado o prazo de 7 dias para o governo negociar
com os servidores. 

Caso o governo continue em silêncio: 
23/03 - Início da Greve Nacional do Funcionalismo Público

NO DIA DA MULHER, 
NEM TUDO SÃO FLORES

#REAJUSTEJÁ#REAJUSTEJÁ

Algumas universidades exigirão dos alunos e funcionários
o protocolo com distanciamento, uso obrigatório de
máscara e limpeza de todos os ambientes, outras já
condicionarão a matrícula dos estudantes em atividades
presenciais à apresentação da comprovação do esquema
vacinal completo.

Até o momento, apenas três instituições não planejaram
nenhuma ação para o controle da doença no retorno das
atividades presenciais, são elas: Universidade Federal do
Ceará (UFC), Universidade Federal do Vale do São
Francisco (UNIVASF) e Universidade Federal de Sergipe
(UFS), todas hoje administradas por reitores nomeados por
Jair Bolsonaro (PL), que desconsiderou os candidatos mais
votados pela comunidade acadêmica.
 

COVID-19 E O RETORNO AO TRABALHO E AS 
AULAS PRESENCIAIS NAS UNIVERSIDADES
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