
 

 

 

 

Síntese das avaliações, ponderações e expectativas dos professores definidas no Seminário 

da Educação Superior 

 

Os Sindicatos de Professores do Ensino Privado e Comunitário do RS – Sinpro/RS, 

Sinpro/Noroeste e Sinpro/Caxias, realizaram no dia 23 de outubro de forma virtual o 

Seminário- O Cenário Econômico e Educacional Brasileiro e as Perspectivas da 

Educação Superior. 

Na primeira parte do evento, o Coordenador Técnico do DIEESE do RJ – economista 

Paulo Jäger apresentou um conjunto de dados sobre a situação atual da economia 

brasileira.  A seguir o prof. Heitor Strogulski da Consultoria Flamingo Edu apresentou 

também uma panorâmica da situação da educação superior. 

No segundo momento do Seminário, conforme previsto na organização do evento, 

diversos professores, vinculados às diversas IES nas regiões de abrangência dos 3 

sindicatos inscreveram-se e manifestaram suas avaliações, considerações e proposições 

que sistematizamos conforme segue: 

- Necessidade do resgate da educação para integrar uma agenda estratégica para o 

desenvolvimento do país; 

- Desenvolvimento de uma ampla campanha de incentivo aos jovens estudantes para o 

ingresso na educação superior; 

- Manifestar a importância do compromisso do Poder Público, das IES, dos Sindicatos e 

dos professores com a qualidade do ensino; 

- Destacar a necessária valorização do protagonismo dos professores na educação 

brasileira; 

- Registrar a expectativa de que as IES, no âmbito dos espaços institucionais e na 

interlocução com as representações dos docentes, oportunizem e valorizem as suas 

contribuições na definição das políticas e iniciativas para o enfrentamento da crise; 

- Destacar a necessidade das IES planejarem suas receitas para o próximo período de 

modo a garantir a reposição da inflação ao valor da h/aula paga aos professores; 

- Manifestar a expectativa de preservação pela IES do seu respectivo corpo docente, 

implementando preferencialmente política de PDV para os desligamentos que se 

fizerem necessários; 



- Reiterar a contrariedade já expressa em documentos e discussões anteriores, à prática 

de extensão de turmas de modo a abarcar estudantes de diferentes campi e/ou mesmo 

de outras instituições, nas ofertas de forma virtual de cursos presenciais; 

- Manifestar a expectativa, de retomada de forma presencial, com a maior brevidade, 

de todas as atividades acadêmicas nas IES do Rio Grande do Sul, observando ainda todos 

os protocolos de segurança anti Covid-19. 
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