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Of. nº. 025/2022 – ADUFMS

   Campo Grande – MS, 25 de maio de 2022

C/C: A SENHORA ANDREIA COSTA MALDONADO 

PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE

FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. 

ADUFMS – SINDICATO DOS PROFESSORES DAS

UNIVERSIDADES FEDERAIS DE MATO GROSSO DO SUL (SEÇÃO

SINDICAL  ANDES)  vem  respeitosamente  a  presença  de  Vossa

Senhoria,  apresentar  manifestação  e  realizar  alguns

questionamentos  acerca  das  solicitações  por  parte  dos

coordenadores e diretores aos docentes que aderiram à paralisação

do último dia 28.

O  Sindicato,  entidade  representativa  dos  servidores,

docentes da UFMS, representa a categoria, especialmente nos casos

de  paralisação  coletiva  da  mesma,  porém  não  foi  chamado  em

nenhum momento para tratar do assunto referente a notícia de fato

do MPF, mencionada instituição. 

A entidade recebeu denúncia de que cada unidade está

procedendo  de  uma  forma,  e  que  os  processos  devidamente

aprovados  pela  própria  instituição,  não  estão  sendo  respeitados.
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Apesar da IN 58 SGP/SEDGG/ME nº 54 de 20.5.21,  estabelecer a

obrigação dos órgãos e entidades do SIPEC de informar à SGP e

manter atualizadas as ocorrências de paralisação parcial ou total das

atividades  por  meio  do  Sistema  Eletrônico  de  Registro  de  Greve

(SERG),  tal  ato  não  poderá  ser  praticado  em  dissonância  com  a

Constituição Federal de 1988, ou constituir desestímulo e mácula ao

livre exercício do direito constitucional de greve (art. 9º e 37, VII,

CF/88). 

  

CUMPRE INFORMAR QUE, A GRANDE MAIORIA DAS

AULAS JÁ FORAM REPOSTAS PELOS DOCENTES, e mesmo os que

não fizeram a reposição, e aderiram ao movimento paredista, aqui

representados  pela  Entidade  Sindical,  SE  COMPROMETEM  Á

REPOR TODAS AS ATIVIDADES LABORATIVAS,  portanto  nenhum

prejuízo haverá em decorrência da paralisação,  e o semestre será

encerrado normalmente.  Ou seja,  nenhuma disciplina será afetada

pela  paralisação,  pois  haverá  a  reposição.  O  calendário  será

cumprido automaticamente, uma vez que não é possível encerrar o

semestre sem a devida reposição, o mesmo ocorre em caso de falta

por doença, ou qualquer outro motivo. 

Veja que a própria IN 58 SGP/SEDGG/ME nº 54 de

20.5.21,  no  artigo  4º  prevê  a  faculdade  aos  órgãos  e  entidades

integrantes  do SIPEC,  desde que atendido  o interesse público  de

firmar  termo  de  acordo  para  permitir  a  compensação  das

horas não trabalhadas pelos servidores, desde que com a anuência
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do órgão central do SIPEC, resta evidente o interesse público, pois o

semestre não poderá ser finalizado caso não haja a reposição das

aulas,  e  os  docentes  que  ainda  não  fizeram  a  reposição  se

compromete a fazer. 

O acordo para compensação de horas  não trabalhadas

para participação em paralisação,  deve servir  para harmonizar  as

relações de trabalho na administração pública superando conflitos

para melhor oferecer os serviços públicos, e não haverá transtornos,

sendo  evidente  que  haverá  a  reposição  de  aulas  e  de  todos  os

procedimentos para fechamento do semestre que não será

prejudicado, e que não se trata aqui de violação a qualquer direito

essencial  dos  cidadãos,  especialmente  dos  universitários,  mesmo

porque  não  foi  colocada  em  risco  a  sobrevivência,  saúde  ou

segurança de ninguém.  

O requerente, e os seus representados, temem que essas

informações solicitadas sejam usadas como forma de perseguição e

coação, e solicita esclarecimentos, uma vez que o assédio moral tem

sido cada vez mais comum no serviço público, através de diversas

condutas abusivas inerentes à organização funcional, e a exigência

adotada causa no mínimo um desestímulo ao exercício de um direito

previsto na Constituição Federal.

Ao  final,  solicitamos  cópia  do  Ofício  nº

MPF/PR/MS/GABPR10  do  Ministério  Público  Federal,  relativo  à
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Notícia  de  Fato  nº  1.21.000.000835/2022-06,  uma  vez  que  não

tivemos acesso a tais documentos, bem como acesso ao processo n.

23104.016430/2022-02,  e  a  inclusão do  requerente  como  parte

interessada.  Solicitamos  ainda  uma  reunião  para  tratarmos  do

assunto.

       Prof. Marco Aurélio Stefanes 

         Presidente da ADUFMS
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