
PAUTA DE REIVINDICAÇÕES DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 
 
1 - Reajuste Salarial: reposição da inflação - INPC (1º de março de 2022 a 28 

de fevereiro de 2023). 
 

2 - Antecipar a reposição dos percentuais adiados nas negociações de 2021 
(Sindiman) e 2022 (Sinepe e Sindiman). 
 

3 - Antecipar a retomada da aplicação dos percentuais de aprimoramento 
acadêmico (Sindiman). 
 

4 - Regulamentação trabalhista do trabalho docente nos cursos em EAD 

 remunerar o professor com base na carga horária da disciplina; 

 limitar o número de alunos nas turmas; 

 garantir infraestrutura para o trabalho; 

 remunerar a produção de conteúdo EAD. 
 

5 - Disciplina em Regime / Atendimento Especial, Tutoria ou no formato de 
Estudo Dirigido 
Limitada a 3 alunos por disciplina e remunerada na razão de, pelo menos, 50% 
da carga horária do componente curricular semanal, a ser paga no mês 
subsequente ao trabalho realizado, extensivo às circunstâncias de alunos com 
necessidade de atendimento específico. 
 

6 - Regras para o Despedimento 
Garantia de implementação de PDV negociado com o Sindicato antecedendo 
os despedimentos semestrais, extensivo aos professores com perspectiva de 
carga horária semanal inferior a 8 (oito) horas-aula. 
Garantia do direito de opção pelo despedimento com todas as garantias 
rescisórias aos professores com perspectiva de carga horária inferior à metade 
da média da carga horária contratada dos últimos cinco anos. 
 
7 - Feriados e férias 

 indisponibilidade para o trabalho nos dias 22/04, 13 e 14/10 (em 2023); 

 vedação de férias entre Natal e Ano Novo; 

 férias entre 02/01/2024 e 10/02/2024. 
 
8 - Retomada do pagamento da 1ª parcela do 13º no início de agosto. 
 
9 - Garantia de assessoria especializada aos professores, em sala de aula, para 
o atendimento dos alunos com deficiência. 
 
10 - Ampliação do auxílio-creche para a faixa até cinco anos e 11 meses. 
 
11 - Desconto da Contribuição Assistencial/Taxa Negocial de todos os 
professores. 
 
12 - Manutenção das demais cláusulas das Convenções Coletivas de Trabalho 

(CCTs) 2022. 


