
Publicação da Fepesp
e sindicatos integrantes

Aumento do poder aquisitivo, valorização acadêmica, regulamentação 

do uso de novas tecnologias e melhoria das condições de trabalho. 

Esses quatro princípios fundamentam a pauta de reivindicação dos 

professores do ensino superior privado.

São respostas aos principais problemas que afetam 

a categoria no desempenho da atividade leti-

va e no campo das relações de trabalho.

O ensino superior tem sofrido alte-

rações provocadas pelo avanço tec-

nológico, reestruturação pedagógica, 

presença de grandes econômicos e 

competição acirrada entre as institui-

ções de ensino.

Muitas das mudanças submetem os 

valores pedagógicos e educacio-

nais a interesses econômicos, com 

impacto direto nas condições de 

trabalho docente.

A Campanha Salarial 2013 propõe 

a inversão dessa lógica. A pauta está 

dada e agora, é lutar por ela!

Boletim da Campanha Salarial 2013 – professores do ensino superior privado – nº 01 janeiro/2013

Uma campanha em 
quatro eixos
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Nossas reivindicações estão aqui
Boletim da Campanha Salarial 2013 – professores do ensino superior privado – nº 01 janeiro/2013

Aumento do poder aquisitivo
Nossa reivindicação sala-
rial está centrada na ele-
vação do poder de compra 
dos salários. Isso requer 
repor a inflação, garantir 
aumento real – 3% é nos-
sa proposta - e também 

propor alternativas para aumentar a massa salarial. Por 
exemplo, participação nos lucros ou abono. 

• Inflação e ganho real

A inflação entre março/2012 e fevereiro/2013 deve ficar 
próxima a 6%. Com o aumento real de 3% reivindicado, o 
índice que será levado à mesa de negociação pode ficar 
em 9%.

A Fepesp e os sindicatos trabalham com a média aritméti-
ca de três indicadores: ICV-Dieese, INPC-Ibge e IPC-Fipe. 
Esse tem sido o critério adotado para reposição inflacio-

nária nas negociações salariais dos últimos anos.

A projeção de 6% considera a inflação consolidada até de-

zembro (a média está em 4,88%) e uma estimativa de 0,5% 

em janeiro e fevereiro. O índice definitivo deve ser conhe-

cido até 10/03.

• Participação nos Lucros ou Resultados

O terceiro eixo da reivindicação é o aumento da massa 

salarial pelo pagamento de participação nos lucros e re-

sultados (PLR), que agora possui um atrativo a mais: a 

desoneração do imposto de renda (veja página 4)

Nossa proposta é incorporar à Convenção Coletiva uma 

cláusula de PLR, como já existe para os professores da 

educação básica, que este ano receberão 24%. 

As instituições de ensino superior sem fins lucrativos ou 

filantrópicas que se sentirem impedidas de distribuir re-

sultados poderiam substituir a PLR por um abono salarial. 

Nesse caso, com incidência de INSS e FGTS.

Salários
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Piso salarial e fim da supelotação
Classes superlotadas e sa-

lários aviltantes são causa e 

sintoma da precarização da 

atividade docente, espe-

cialmente nas instituições 

que praticam uma política 

predatória baseada em custos baixos e falta de recursos 

materiais. Um modelo inaceitável do ponto de vista pe-

dagógico e das relações de trabalho.

• Piso salarial

A definição de um salário mínimo normativo na Conven-

ção Coletiva deve impedir a remuneração aviltante e a 

multiplicação de novos “planos de carreira”, com faixas 

salariais menores do que as existentes. Este é o princípio 

norteador a partir do qual deve ser discutido não apenas 

o valor do piso, mas uma política específica de reajuste 

num prazo mais amplo.

• Limite de alunos

Nas salas de aula presencial, a proposta é limitar a 60 

o número de alunos. Nas aulas a distância, a situação é 

mais complexa, já que naturalmente o número de alunos 

é maior. Nesse caso, o debate deve envolver não apenas 

a quantidade de estudantes, mas as condições nas quais 

a atividade letiva se realiza.

Condições de trabalho
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Trabalho regulamentado e pago
O uso de novas tecnologias 

intensifica o trabalho do-

cente. Para o mantenedor, 

ao contrário, representa re-

dução de custos, inclusive 

na folha de pagamento. 

A forma como as plataformas estão sendo usadas e a substi-

tuição de aulas por atividades a distância são exemplos disso.

Esse trabalho precisa ser regulamentado e remunerado ade-

quadamente. Só isso pode evitar cobranças abusivas a que to-

dos os professores, em maior ou menor grau, estão expostos.

• Hora-tecnológica

Nossa reivindicação é o pagamento pelo trabalho novo 

que foi agregado à atividade docente: disponibilização 

de conteúdos em plataformas; interação on line com alu-

nos e coordenação; participação de fóruns etc.

A hora-tecnológica seria paga pelo tempo despendido 

do trabalho. Existem meios de contagem e de controle 

desse tempo. 

• Aulas e atividades a distância

Nos cursos presenciais e semipresenciais, algumas dis-

ciplinas foram transformadas, total ou parcialmente, em 

ensino a distância. Aumentou o número de alunos (e o 

trabalho), mas o professor continua recebendo em valor 

igual ou até inferior ao que é pago na aula presencial.

Há ainda o corte de aulas presenciais, substituídas por 

atividades que o aluno deve realizar a distância. O pro-

fessor se responsabiliza agora pela orientação e correção. 

Embora extenso, esse trabalho é sub-remunerado, pois 

não é considerado aula.

Nesses exemplos, o desafio é exigir não apenas remune-

ração digna, mas condições adequadas de trabalho.

Novas tecnologias
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Titulação reconhecida
Quase todo mundo reco-

nhece a importância de um 

corpo docente qualificado, 

com alto grau de titula-

ção. As IES se valem disso 

nas avaliações externas ou 

mesmo nas propagandas que exibem para atrair alunos.

Internamente, porém, nem sempre a titulação é reconhe-

cida. Infelizmente, é comum que mestres ou doutores re-

cebam o mesmo valor de graduados.

• Adicional por titulação

Muitos planos de carreira são “planos de barreira”, com 

cláusulas de ascensão intransponíveis. Alguns servem até 

para criar faixas salariais menores do que as existentes.

Nossa proposta é garantir um adicional assim que o pro-

fessor se titular em grau de mestrado ou doutorado. O 

acréscimo é automático e independe dos critérios de as-

censão previstos no plano de carreira. 

• Afastamento remunerado

O professor arca integralmente com sua qualificação, em-

bora ela seja importante para a instituição e para a qua-

lidade do ensino. Nossa reivindicação é garantir afasta-

mento remunerado no semestre letivo anterior à entrega 

da dissertação ou tese.

Valorização acadêmica
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Mudança na PLR beneficia trabalhadores

Blog da Campanha

Uma medida provisória (MP 597) publicada no final do 

ano alterou as regras de tributação da participação nos 

Lucros ou Resultados (PLR) a partir de janeiro de 2013. 

Fica isento de imposto de renda o valor de até R$ 6 mil. Acima 

desse limite, a dedução é calculada por uma tabela específica, 

mais generosa do que a aplicada nos salários (veja quadro). O 

desconto passa a ser exclusivo na fonte, como no 13º salário. 

Se a regra não tivesse mudado, o limite em 2013 seria de 

R$ 1.1710,78. Além disso, a PLR continuaria a integrar a 

base de cálculo na declaração anual de ajuste qualquer 

que fosse o valor. Ou seja, a mordida viria de todo jeito, 

só que um pouco mais tarde, em 2014. 

Com a mudança, o governo atendeu parcialmente uma 

reivindicação do movimento sindical, que queria isenção 

para valores de até R$ 10 mil.

Dinheiro no bolso

A legislação permite o pagamento de até duas parcelas 

no ano, com intervalo de pelo menos seis meses. A tribu-

tação se aplica total recebido no ano. Não há incidência 

de INSS , nem de FGTS. 

A participação nos lucros pode constar da Convenção 

Coletiva de Trabalho, com efeito extensivo a toda a ca-

tegoria, como já ocorre com os professores de educação 

básica que, este ano, receberão 24%.

A PLR não se incorpora à remuneração, mas amplia a 

massa salarial recebida no ano. A desoneração põe um 

pouco mais de dinheiro no bolso do trabalhador. Um 

bom motivo para defender a sua integração à Convenção, 

ao lado de outras cláusulas econômicas, como reposição 

da inflação e aumento real de salários.

Mais uma vez, os professores vão contar novamente com o Blog da Campanha, que divulgará notícias com rapidez e 

precisão, inclusive ao final de cada rodada de negociação.  Junto com as redes sociais, o Blog é também um espaço 

de participação da categoria na Campanha.

Mas tem uma coisa que a tecnologia ainda não substituiu: a presença física nas assembleias e convocações dos sin-

dicatos!
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Imposto de renda na fonte em 2013

Alíquota

Salário Participação nos Lucros ou Resultados

base de cálculo (R$) valor a deduzir  (R$) base de cálculo (R$) valor a deduzir (R$)

Limite isenção 1.1710,78 - - - - - - 6.000,00 - - - - - -

7,5% 1.710,79 a 2.563,91 128,31 6.000,01 a R$ 9.000,00 450,00

15% 2.563,92 a 3.418,59 320,60 9.000,01 a 12.000,00 1.125,00

22,5% 3.418,60 a 4.271,59 577,00 12.000,01 a 15.000,00 2.2025,00

27,5% mais de 4.271,59 790,58 mais de 15.000,00 2.775,00

Blog da Campanha: www.fepesp.org.br/blogdacampanha


