
NEGOCIAÇÃO
COLETIVA
2021
Pauta de Reivindicações



EDUCAÇÃO 

BÁSICA



REAJUSTE

6,22%



CALENDÁRIO

Férias no período compreendido entre 04 de janeiro e 12 de fevereiro de 2022



RECESSO LETIVO

Os estabelecimentos de ensino da Educação Básica, garantirão

aos professores indisponibilidade para o trabalho durante 2

(duas) semanas finais de julho. 

 



REGRAS PARA O
DESPEDIMENTO

Garantia de despedimento até 10 dias após o término do ano

letivo, exceto quando, no início do ano letivo, não houver a

formação da turma. 

 



ATIVIDADES
TECNOLÓGICAS

As horas do trabalho realizado virtualmente como

planejamento das aulas da semana, lançamento no quadro da

aula virtual, postagem de gabaritos, interação com as famílias

deve ser pagas como horas extraordinárias. 

 



13º. SALÁRIO
Fica assegurado o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do

valor do 13º salário até o dia 06 de agosto de 2021, com base

na remuneração devida no mês de julho, independentemente

de solicitação do professor, devendo a parcela restante ser

paga até o dia 15 (quinze) de dezembro de 2021. 

 



HORA REUNIÃO 

A duração da hora-aula de reunião pedagógica deve ser a

mesma das demais aulas ministradas pelo professor



RETRABALHO DOS
INSTRUMENTOS DE

AVALIAÇÃO 

Elaboração de, no máximo, três (3) instrumentos de avaliação

diferentes, caso contrário será paga uma (1) hora-aula para o

professor por instrumento de avaliação. 

 



FORMAÇÃO
CONTINUADA

 Realização das tarefas advindas dos encontros de formação

dentro da carga horária contratada do professor ou o

respectivo pagamento como atividade extraordinária. 

 



CONTRATAÇÃO DIRETA
DE PROFESSORES

 Garantia de contratação direta dos professores, sendo vedada

a terceirização da atividade docente. 

 



DIREITO E USO DA
IMAGEM E VOZ DO

PROFESSOR
 Em razão do estado de calamidade pública, reconhecido

legalmente, e da necessidade de regular questões oriundas do

direito e uso da imagem e voz do professor(a), bem como dos direitos

patrimoniais/autorais e os direitos que lhe são conexos, sem prejuízo

de subsequente regulação convencional de outros aspectos das

relações de trabalho, estabelecem as convenientes condições de

trabalho temporárias e limitadas ao ano letivo de 2021



SUSPENSÃO DAS AULAS
PRESENCIAIS NA
BANDEIRA PRETA

 Sempre que a classificação da pandemia do Covid-

19 for bandeira preta, todos os níveis de ensino terão

suspensas as aulas presenciais. 

 



ATENDIMENTO AOS
ALUNOS COM
DEFICIÊNCIA

 Disponibilização de sala de Atendimento Educacional Especializado com professor responsável pelo

atendimento; - Assessoria específica para elaboração de currículos adaptados junto ao professor da

turma. - Promoção de formação dos professores, dentro da sua carga horária, visando ao atendimento

educacional especializado; - Organização de turmas com, no máximo, 3 (três) alunos com deficiência,

observada semelhante limitação de aprendizado; - Organização de turmas com, no máximo, 2 (dois)

alunos com deficiência, observada diferente limitação de aprendizado; - Redução de 2(dois) alunos a

cada aluno com deficiência em relação aos limites estabelecidos na CCT; - Garantia de monitoria para

auxílio ao professor nas turmas com aluno(s) com deficiência. 

 



CONTRIBUIÇÃO
ASSISTENCIAL

 

Desconto da Contribuição Assistencial/Taxa Negocial de 3% (três por cento)

de todos os professores.
 



EDUCAÇÃO 

SUPERIOR



REAJUSTE

10,14%



PISO SALARIAL

Piso Salarial de 2019 (R$ 35,71) reajustado pelo percentual equivalente ao

INPC acumulado de março de 2019 a fevereiro de 2021.
 



CALENDÁRIO LETIVO
Dia do Professor em 11 de outubro;

 

Garantia de uma semana de indisponibilidade no recesso letivo de julho (26 a 30 de julho de

2021), também aos professores de tempo integral, parcial e coordenadores de curso;

 

Vedação da concessão de férias entre o Natal e o Ano Novo;

 

Férias no período compreendido entre 03 de janeiro e 20 de fevereiro de 2022, com

definição das datas até o mês de outubro de 2021.



LIMITAÇÃO DE ALUNOS
POR TURMA 

 
Disciplinas / componente curricular em cursos presenciais / remotos: 60 alunos;

 

Curso em EaD: 110 alunos

 



ATIVIDADES
ACADÊMICAS

a)Supervisão de Estágios Curriculares:

a.1) Nas ICES - oferecimento de transporte pela instituição ou ressarcimento

das despesas realizadas e do desgaste do veículo particular, conforme fórmula

(km/6 x valor litro gasolina);

 

a.2) Contratação de seguro de vida;

 

 



ATIVIDADES
ACADÊMICAS

 

 

b)Coordenação de curso – remuneração da carga horária destinada para esta

função, com base no valor da hora-aula do professor;

 

 

 



ATIVIDADES
ACADÊMICAS

 

 

C) Remuneração do professor integrante de bancas de avaliação (exceto

orientador):

c.1) Remuneração de, no mínimo, duas horas-aula por banca/aluno na graduação;

c.2) Remuneração de, no mínimo, três horas-aula por banca/aluno na pós-

graduação lato sensu;

c.3) Remuneração de, no mínimo, cinco horas-aula por banca/aluno na pós-

graduação stricto sensu, tanto na qualificação como na defesa;
 

 



ATIVIDADES
ACADÊMICAS 

 

d) Participação nos Núcleos Docentes Estruturantes – NDE’s: remuneração da

carga horária despendida com base no valor da hora-aula do professor;

 

e) Garantia de remuneração integral da carga horária curricular das disciplinas

que tenham horas destinadas à extensão;

 

f) Garantia de pagamento da carga horária destinada à elaboração e divulgação

de cursos. 

 
 



TEMPO PARCIAL E
INTEGRAL 

 

a) Garantia do estabelecimento de parâmetros isonômicos de carga

horária, para efeito de registro no Plano de Trabalho de todas as atividades

docentes realizadas pelo professor de tempo integral e parcial, até o limite

da carga horária contratada;

 

b) Substituição do termo “tempo contínuo” constante nas cláusulas 12 e 16
da CCT por “tempo integral ou parcial”.

 
 



DISTRIBUIÇÃO DAS
DISCIPLINAS

 

Prazo mínimo de 10 (dez) dias antes do início das atividades letivas do

semestre

 
 
 

 

 



ESTUDO DIRIGIDO OU
NIVELAMENTO

 

Limitada a 3 alunos por disciplina e remunerada na razão de metade 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.

 
 
 

 

 



DESCONTO PARA
SEGUNDA GRADUAÇÃO

 

Desconto nas anuidades nos mesmos moldes previstos para os

dependentes 

 
 

 

 



RESSARCIMENTO  DE
DESPESAS COM
TECNOLOGIA

 

Ressarcimento em valor equivalente a 1/3 (um terço) das despesas dos

professores com aquisições de equipamentos, manutenção, planos de

internet, além de ajuda de custo em decorrência de aumento de

consumo de energia elétrica, mediante apresentação de nota fiscal

correspondente.
 

 



OPÇÃO PELO
DESPEDIMENTO

 

Possibilidade 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 12 (doze) meses.
 

 



REGRAS PARA O
DESPEDIMENTO

 

a)   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;

 

b) Nas ICES - Garantia de despedimento sempre ao final do semestre letivo (em até dez dias após o

encerramento); 

 

c)   Garantia de discussão prévia com o sindicato sempre que o percentual de desligamentos,

ocasionalmente pretendidos, ultrapassar 8% (oito por cento) do quadro docente;
 

 



VEDAÇÃO DA
NEGOCIAÇÃO
INDIVIDUAL

Garantia de que alterações de condições de trabalho dos professores

sejam reguladas exclusivamente por Instrumento Coletivo.

 

 

 



REGISTRO EM
CONSELHOS

 

Garantia de apoio aos professores, frente às exigências de inscrição nos órgãos

de regulamentação profissional, de acordo com o previsto no art. 93 do Decreto

9.235/17.

 

 



INTERMITENTE
 

 

Vedação de contratação de professores na modalidade intermitente.



ATIVIDADES
EXTRACLASSE

 

Direito à remuneração da atividade extraclasse, com base no valor da hora-

aula normal, quando este decorrer de comandos diretos do empregador,

expressos em tarefas específicas e prazos determinados.



LATO SENSU
 

a) Garantia de preferência dos professores da instituição nos cursos lato sensu

oferecidos;

 

b) Remuneração com adicional de 25% sobre o valor da sua hora-aula, com

possibilidade de redução de carga horária ao término da oferta.



ESTACIONAMENTO
 

 

Isenção do custo de estacionamento nas Instituições de Ensino que o

possuírem

 



CONTRIBUIÇÃO
ASSISTENCIAL 

 

Desconto da Contribuição Assistencial/Taxa Negocial de 2,5% (dois e

meio por cento) de todos os professores.

 



Av. Júlio de Castilhos, 81 , Caxias do Sul, 95010-003.

(54) 3228.6763

(54) 3222.0734

site@sinprocaxias.com.br

 

ENTRE EM CONTATO


