
 

Item 1. Informes políticos e jurídicos 

 

 

Ata da Assembleia Geral ADUFOP  
 

Data: 12/03/2020 

Local: Auditório do DEGEO - Campus Ouro Preto, MG.  

Horário: 17h15min. 
 

Presença:  

Assinaram a lista de presença 58 (cinquenta e oito) docentes. A Assembleia foi 

presidida pelo professor André Luiz Monteiro Mayer, presidente, e secretariada pela 

professora Kathiuça Bertollo, primeira tesoureira da ADUFOP. 

 

Pauta: 1- Informes políticos e jurídicos: 1.1 Aumento da alíquota da previdência: de 11% 

para 14,5%, 16,5% ou 19%. 1.2 Suspensão de progressões e promoções e novos atos de 

concessão de benefícios. 1.3 Regras para licença capacitação e contratação de 

substitutos; 2- Adesão à Greve Nacional da Educação em 18 de março – debate e 

encaminhamentos; 3- Construção da Greve da Categoria Docente – debate e 

encaminhamentos.  

 

 
 

 Informes políticos: 

 
1) Por indicação do ANDES-SN, as seções sindicais construíram atos e mobilizações no dia 

8 de Março, Dia Internacional da Mulher. A ADUFOP, em conjunto com outras entidades 
sindicais e movimentos sociais, construiu, em Ouro Preto, um ato que teve como pauta: 
Basta de feminicídio; Em favor das liberdades democráticas; Por um novo modelo e 
mineração.  

 
2) No dia 04 de março de 2020, aconteceu na sede da ADUFOP, a Reunião do Conselho de 

Representantes tendo como ponto de pauta: Análise de conjuntura; Apresentação de 
balancetes com prestação de contas da ADUFOP – ano 2019; Designação pelo Conselho 
de Representantes da Comissão Eleitoral para eleições ADUFOP, biênio 2020/2022.  
 

3) Eleições ADUFOP: As eleições ADUFOP, biênio 2020/2022, realizar-se-ão nos dias 12 e 
13 de maio de 2020. As inscrições para Diretoria deverão ser feitas na forma de chapa 
completa e para Conselho de Representantes, individualmente, mediante formalização 
da(s) candidatura(s) no período de 16 de março de 2020 a 16 de abril de 2020, das 9h às 
17h, na sede do sindicato. 

 
4) Nos dias 14 e 15 de março de 2020 será realizada a Reunião Conjunta dos Setores das 

IEES/IMES e IFES na sede do ANDES-SN, em Brasília. A pauta do encontro será: Análise 



 

de Conjuntura; Avaliação dos blocos de carnaval – 8M; Informes sobre Assembleia Geral 
(Greve da Educação dia 18/03); Análise da greve da categoria docente (indicativo de 
greve); Outros assuntos; Encaminhamentos. O professor André Luiz Monteiro Mayer, 
presidente da ADUFOP e a professora Kathiuça Bertollo, primeira tesoureira, participarão 
do encontro. 

 
5) O 96º Encontro Regional Leste do ANDES-SN será realizado nos dias 20 e 21 de março 

em Ouro Preto. Na sexta-feira (20), às 19h30, no auditório do Instituto de Ciências Exatas 
e Biológicas (ICEB), na UFOP, o debate será aberto a todos e terá como tema “A Dívida 
Pública: Os desafios na atual conjuntura” com a participação da professora Eblin Farage, 
Secretária do ANDES-SN e do economista Rodrigo Ávila, da Auditoria Cidadã da Dívida. 
No sábado (21), o encontro será na ADUFOP para representantes das seções sindicais. 

 
6) Informes sobre o 39º Congresso do ANDES-SN realizado entre 04 e 08 de fevereiro de 

2020 na USP com o tema central: “Por liberdades democráticas, autonomia universitária e 
em defesa da educação pública e gratuita”: Realização de um CONAD Extraordinário, no 
segundo semestre de 2020; Eleição para diretoria do ANDES-SN; Os docentes definiram 
a semana entre os dias 25 e 29 de maio para a realização da Semana Nacional de Luta 
do setor, com os seguintes eixos: Carreira e DE, Cortes e contingenciamento, saúde 
docente e condições de trabalho, autonomia universitária e Pacote + Brasil, de forma a 
dialogarem com o calendário de luta da categoria; Definido o Calendário de Lutas; 
Lançamento da edição 65 da revista Universidade e Sociedade e também foi apresentado 
um número especial da publicação, editado em outubro de 2019, sobre a Educação 
Superior na América Latina; 40ª edição do Congresso será na cidade de Porto Alegre 
 

7) A Diretoria do ANDES-SN convoca, para os dias 27, 28 e 29 de março de 2020, o 

VI Seminário Estado e Educação cujo tema será Autonomia, Democracia e Liberdade 

de Ensinar e Aprender: Uma História de Luta pela Educação Pública, a ser sediado 

pela ADUFDOURADOS SEÇÃO SINDICAL, em DOURADOS (MS).  

 

Informes jurídicos: 

 
1) Aumento da alíquota da previdência: de 11% para 14.5, 16.5 ou 19% - Por conta da 

aprovação da Reforma da Previdência, os docentes federais receberão salários menores 
a partir de março. Isso ocorre porque, agora, os servidores públicos federais têm que 
pagar alíquotas previdenciárias maiores. Em alguns casos o valor pode chegar a quase 
1/5 do salário.  

 
2) Suspensão de progressões e promoções e novos atos de concessão de benefícios - O 

Ministério da Educação (MEC) emitiu no dia 4 de fevereiro o Ofício Circular nº 
8/2020/GAB/SPO/SPO-MEC, que determina que as reitorias promovam o congelamento 
de progressões e promoções dos docentes e técnico-administrativos das Instituições 
Federais de Ensino (IFEs) como opção de recomposição orçamentária – em virtude dos 
cortes de mais de R$ 2,7 bilhões do orçamento da Educação Federal de 2019 para 2020. 

 
3) Regras para licença capacitação e contratação de substitutos - O Decreto 9.991 trata da 



 

Item 2. Adesão à Greve Nacional da Educação em 18 de Março – Debates e 
encaminhamentos 

Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas (PNDP) e interfere em dispositivos do 
Regime Jurídico Único (RJU), relacionados a licenças e afastamentos para capacitação. 
Pelo decreto, o trabalhador que se afastar para ações de desenvolvimento passa a estar 
sujeito a uma série de procedimentos e regras. Outra alteração é o estabelecimento de 
uma seleção prévia para o afastamento para a participação em programas de pós-
graduação stricto sensu. Também existe a possibilidade de interrupção por ato de 
interesse da administração, a qualquer momento, dos afastamentos concedidos, hipótese 
não prevista no RJU. 
O Ofício 01/2020 publicado pela Secretaria de Ensino Superior do MEC suspende as 
contratações de docentes e técnicos nas Instituições Federais de Ensino em 2020. Com 
isso, as instituições não podem realizar provimentos, sejam efetivos ou substitutos.  

 

 

 
Foi aprovado no 39º Congresso do ANDES-SN o indicativo de Greve Nacional da 
Educação para o dia 18 de março. O movimento é em defesa da educação pública e 
gratuita, dos serviços públicos, dos empregos, dos direitos e da democracia.  
 
Aberto para debate sobre a paralisação no dia 18 de março, Greve Geral da Educação.   

Em regime de votação: Aprovado por unanimidade. 
 
Proposta da Diretoria sobre a construção da Greve Geral da Educação: A ADUFOP está 
construindo, em conjunto com outras entidades, atos em Ouro Preto e Mariana. Trajetos 
sujeitos a alteração. 
 
Ouro Preto: 
13h30 – Concentração, oficina de cartazes e aulão no RU, Campus Morro do Cruzeiro. 
Saída do ato pela portaria principal da UFOP em direção ao IFMG. Em seguida, Rua 
Pandiá Calógeras, Rua dos Inconfidentes, Avenida Vitorino Dias, Rua Paraná, Rua Direita 
e Praça Tiradentes. 
17h – Término com atração cultural na Praça Tiradentes. 
 
Mariana: 
13h30 – Concentração, oficina de cartazes e aulão no estacionamento do ICSA.  
Saída do ato pela Rua do Catete, Rua Salvador Furtado, Avenida Getulio Vargas, Rua 
Bom Jesus, retorno pela Rua Bom Jesus, Rua Mestre Nicanor, Rua do Catete, Rua Direita 
e Praça da Sé. 
17h – Término com atração cultural na Praça da Sé.  
 

Aberto para debate e encaminhamentos sobre a mobilização.   

Em regime de votação: 54 votos favoráveis e 4 abstenções. 
 
 
 
 



 

Item 3. Construção da Greve da Categoria Docente – debate e encaminhamentos 

 
 
 

 
Aberto para debate e encaminhamentos sobre a construção da Greve da Categoria 

Docente. 

Após o debate, o encaminhamento foi: manter a mobilização dos docentes com a 

possibilidade de construção da greve permanente da categoria em articulação com outras 

entidades da educação.       

Em regime de votação: 57 votos favoráveis e uma abstenção.    

 

Não havendo mais nada a se tratar foi encerrada a assembleia, e por ser verdade o 

presidente da mesa subscreve e assina a presente ata. 

Término: 19h10hmin. 
 

 
 

********* 


