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Professores do Ensino Superior: é tempo de opinar e ir à luta!
Às vésperas de recebermos a Copa do Mundo não é só a bola que está em jogo. Precisamos debater a 

proposta patronal de reajuste de 5,38% aos docentes do ensino superior e promover a mobilização da 
categoria para sustar a crescente diminuição das férias escolares e discutir questões que interessam a 
categoria, tais como a regulamentação do ensino a distância dos professores tutores e a questão do ensino 
modular. 

A proposta provisória de reajuste de 5,38% fica muito abaixo dos índices que regulam o aumento das 
mensalidades escolares e diz respeito apenas e tão somente à variação do INPC nos doze meses que 
antecedem o mês do reajuste da categoria, tornando as perdas salariais cada vez maiores visto que não 
contempla nenhum ganho real. 

 Diante deste quadro de tanta concentração de renda, faz-se necessária a mobilização da categoria a fim de 
que o Sinpes possa falar grosso nas negociações. 

É fundamental o engajamento de todos os professores do ensino superior de instituições privadas para 
pleitear as justas melhorias condizentes com as atividades docentes, e fortalecer a batalha contra o 
nivelamento por baixo dos índices de reajuste, que estimula a precarização das relações de trabalho e atenta 
contra a excelência do ensino. 

Sua opinião sobre esses temas e seu voto são importantes para legitimar a posição do SINPES nas 
negociações e, até mesmo, ajudar a construir uma proposta de instrumento normativo que não deprecie ainda 
mais as condições dos professores de ensino superior.

Se não puder ir à assembleia, encaminhe sua opinião sobre os temas que serão discutidos através do site 
http://www.sinpes.org.br/
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