
 

 

 

DIA 19/05/2021, DIA NACIONAL DE LUTA 

A EDUCAÇÃO PRECISA RESISTIR!!  

 

Com uma pauta de luta para enfrentamento dos ataques à educação e defesa dos direitos 

de professores(as), a SINDUECE realizou, ontem, dia 13 de maio de 2021, de 18h às  

23h30, em Assembleia  Docente (AD), o debate e deliberações sobre a seguinte pauta: 1. 

Dia de paralisação contra o PL 5595/2020 e PEC 32/21 (19/05/2021); 2. Campanha 

Salarial, Defesa do PCCV e acompanhamento de processos de docentes da UECE; 3. 

Prorrogação Excepcional e Convocação de docentes substitutos(as)/temporários(as) 

aprovados(as) no último certame; 4. Informes Gerais; 5. Outros. 

Quanto ao ponto três, referente à prorrogação de contratos de professores(as) substitutos 

(as), e ainda aos processos de estágio probatório, foram dados pela Prof. Virgínia 

Assunção, presidenta da entidade,  os seguintes informes:  

A luta por prorrogação dos contratos de docentes substitutos(as) e temporários(as) 

acontece desde abril de 2020, com a aprovação da Emenda Constitucional (EC) 100, pela 

Assembleia Legislativa do Ceará (ALCE), que permitiu prorrogação de 12 meses dos 

contratos de terceirizados e temporários no âmbito do Serviço Público no Ceará, em face 

do Estado de calamidade decretado pela Pandemia da COVID-19. Com validade até 31 

de dezembro de 2020, a referida Emenda não assegurava prorrogação aos contratos que 

findaram em janeiro de 2021.  

Mediante o ato político presencial e simbólico, realizado pela SINDUECE, em 10 de 

dezembro de 2020, na ALCE, conquistou-se a EC103, que permitiu nova prorrogação até 

31 de maio de 2021. Todavia, dado que foi aprovada nova prorrogação dos contratos pela 

EC110, aprovada em 04 de maio de 2021 e publicada no D.O.U de 06 de maio, que 

permite prorrogação até outubro de 2021, a Diretoria solicitou uma reunião com a 

Reitoria, que aconteceu em 13 de maio corrente, de 10h às 12h.  

Na referida reunião, que contou com a presença da Diretoria da SINDUECE, do Mag. 

Reitor Prof. Hidelbrando Soares e Vice-Reitor Prof. Dárcio, representação dos docentes 

substitutos(as) e temporários(as) e ainda dos(das) docentes em processo de estágio 

probatório, o Reitor Prof. Hildebrando Soares reiterou as informações contidos no Ofício 

Circular Nº 15/2021 GR de, 12 de maio de 2021, assegurando que poderão acontecer as 

prorrogações, desde que venham atender demandas institucionais, respeitando-se a lista 

de aprovados(as)  em seleções anteriores e ainda respeitando-se o limite máximo 

orçamentário permitido. Ficou agendada nova reunião para segunda-feira, dia 17 de maio, 

a fim de que se possa continuar o diálogo a respeito da questão, tendo-se em mãos as 



 

 

demandas apresentadas pelas coordenações de curso que as enviariam até 14 de maio de 

2021, ao Departamento de Gestão de Pessoas (DEGEP).   

Dados esses informes, pela Profa. Virgínia Assunção, os(as) docentes presentes na 

Assembleia discutiram e deliberaram por:  

 

 Implementação de oferta especial de disciplinas que, em função da particularidade 

imposta pelo trabalho remoto ao semestre 2020.2, não puderam ser ofertadas. 

Nesse contexto as disciplinas deverão ser cumpridas entre junho – outubro de 

2021, garantindo o exercício das atividades acadêmicas em período normal (100 

dias letivos) e a prorrogação dos contratos dos professores por igual período: 

  Divulgação e envio às coordenações de Curso e à Administração Superior dessa 

deliberação. 

 

Essa proposta será apresentada à Reitoria da UECE em reunião agendada para segunda-

feira, dia 17 de maio. Destaca-se ainda que ação semelhante foi também negociada pela 

SINDUECE no semestre em curso, o que garantiu a prorrogação dos contratos até 31 de 

maio de 2021, com oferta especial de disciplinas do semestre 2021.2. 

Conclamamos aos colegas coordenadores(as), dada as demandas do Curso, à examinarem 

com sensibilidade face à situação atual de calamidade pública  que se enfrenta em nosso 

país e Estado, devido a Pandemia da COVID-19, num quadro de crescente desemprego, 

a nos solidarizarmos com os(as) colegas substitutos(as) e temporários(as) para que 

possam permanecer realizando a docência, em nossa Universidade e colaborando com a 

formação de nossos e nossas estudantes e colegiados!  

 

 

Fortaleza, 14 de maio de 2021 

 

Diretoria da SINDUECE (2021/2023) 

Gestão: É na luta que a gente se encontra 

 

 

 


