
 
 

 Ofício nº 41/2022 Mossoró (RN), 10 de maio de 2022 

 
À: 

Magnifica Reitora  

Professora Cicilia Raquel Maia Leite 

 

C/C: 

Ao: Prof. Lauro Gurgel de Brito 

Chefe de Gabinete da UERN  

 

           Magnífica Reitora,  

 

Em Assembléia realizada nos dias três e cinco de maio do corrente ano, a categoria docente 

aprovou a sua pauta de reivindicações referentes à campanha salarial de dois mil e vinte e dois. 

A pauta aprovada tem como objetivo uma política de valorização do trabalho docente e de 

fortalecimento da universidade,  em suas várias dimensões. Objetiva também,  fazer os ajustes 

necessários a Lei n° 700 de março de 2022 ( PCCR ), visando corrigir às distorções ocorridas no 

início de sua implementação que causaram prejuízos e insatisfações à parcela expressiva da 

categoria docente. 

A pauta apresentada,  entre outros objetivos, tem como propósito recompor um pouco das 

perdas salariais dos últimos 10 anos. 

Pauta: 

1) Recomposição Salarial de 79,77% e alteração nos percentuais de titulação.  

Depois de um amplo e fecundo debate, a categoria aprovou em Assembleia o percentual de 

79,77% , correspondente a inflação do período de 2012-2021 ( de 2012, data do último acordo 

salarial, até 2021. Período que a categoria não teve nenhum aumento ou recomposição salarial). 

Neste percentual está inserido um ajuste nos percentuais de titulação ( 12,5% para Classe I; 17,5% 

para Classe II, e, 27,5% para Classe III), cuja metodologia usada reduz na mesma proporção os 

percentuais anteriores, mas valorizando o vencimento, aumentando-os. O objetivo central da 

proposta é concluir a implementação do PCCR até 2025, de modo que a categoria sinta- se 

valorizada,  mesmo consciente que ainda não foi dessa feita que se deu a recuperação de suas perdas 

salariais de modo integral; 
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2) Mudança no Parágrafo Primeiro do Artigo 31 da Lei Complementar N° 700, De 24 de 

março de 2022. 

Desde o processo de discussão da Autonomia e posteriormente do PCCR que a atual Gestão 

da ADUERN vem alertando para a necessidade de fazer alguns ajustes no plano. Essa correção 

ficou mais clara e necessária quando do enquadramento. Neste sentido, visando corrigir uma grande 

injustiça a centenas de docentes, a categoria aprovou mudança no Artigo 31, em seu primeiro 

parágrafo,  onde se ler: "[...] conforme o tempo de serviço docente na FUERN", [...]." Para " [...] 

conforme  o tempo de Serviço Público, [...]. ". 

 3) Reajuste no Auxílio Saúde. 

Com o início das negociações com a Unimed/ Al Care ou outro Plano de Saúde, prevista para 

os próximos meses, apresentamos uma nova metodologia de reajuste do Auxílio Saúde: 

a) Repassar o mesmo percentual de aumento do Plano de Saúde para o Auxílio Saúde. Por 

exemplo,  se o Plano de Saúde for aumentado em 10%, o Auxílio Saúde terá o mesmo percentual 

de reajuste; 

b) Nenhum docente,  desembolsará de seus recursos para pagar Plano de Saúde. Caso o valor 

de seu Auxílio Saúde ficar inferior ao valor cobrado por seu Plano de Saúde, a UERN o 

complementará; 

4) Concurso  Público. 

É notória às dificuldades enfrentadas pelos departamentos, em garantir o cumprimento de 

suas grades curriculares,  pela redução do quadro de docentes. Neste sentido, a categoria solicita 

um calendário para início do novo concurso, precedido do Edital de Remoção de Vagas e  respeito 

a autonomia dos departamentos quanta a definição de suas necessidades; 

5) Condições da infraestrutura da UERN.  

Sem prejuízo do início das negociações dos demais ponto da pauta, assim que concluirmos o 

relatório das atuais condições de infraestrutura da UERN, apresentaremos à gestão, com os 

encaminhamentos a cerca da questão. 

 

           Atenciosamente, 
 

 

P/Comissão da Campanha Salarial da ADUERN - 2022 

 


