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Ata da Assembleia Geral da ADUFOP online de 04-02-2021. 

 
Data da AG: 04/02/2021 
Local: Plataforma Google Meet 
Hora: 17h 
 
Presenças: Assinaram a lista virtual dezoito (18) docentes. Assembleia presidida pelo 
professor André Mayer, presidente da ADUFOP, e secretariada pela professora Kathiuça 
Bertollo, tesoureira da ADUFOP. 

Pauta:1- Informes; 2- Greve sanitária em defesa da vida, contra o retorno presencial das 
atividades de ensino.;3-  Eleição ADUFOP – Biênio 2021-2023; 4- Minuta: Proposta sobre a 
progressão da carreira docente levando-se em consideração os impactos da pandemia do 
COVID-19; 5- Encaminhamentos. 

 

Item 1. Informes 

 
1.1- A ADUFOP está atenta à nomeação da Reitora, que deverá sair até segunda quinzena 

de fevereiro, e caso ocorra uma intervenção do governo como vem acontecendo pelo 
país com mais de 20 instituições, a ADUFOP e o ANDES-SN junto aos docentes, 
técnicos administrativo e discentes demonstrará, com ações, prevalecer à vontade da 
comunidade que elegeu os futuros dirigentes da instituição universitária. x’ 

 

1.2- Convite aos docentes para integrar e incorporarem os seus projetos junto às ações da 
Frente Mineração de Lutas das Atingidas e Atingidos pela Mineração - FLAMa-MG 

1.3 -  Acontecerá na quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021, das 16h às 19h, via plataforma 
virtual a 1ª Reunião do Pleno do GT de Ciência e Tecnologia em 2021 com vistas a 
organizar a luta neste início do ano. 

 1.4 -  No período de 07 de março a 03 de abril acontece o 11º Conad Extraordinário do 
Sindicato Nacional. O encontro, com o tema central “Em defesa da vida, dos serviços 
públicos e da democracia e autonomia do ANDES-SN”, ocorrerá em formato virtual. 

 
1.5 - Questão da utilização do direito de imagens nas aulas síncronas a ADUFOP 

encaminhou ofício à reitoria. De acordo com algumas leis, é direito dos estudantes as 
aulas síncronas. A ADUFOP é contra e já publicizou sobre a obrigatoriedade de 
gravação das aulas. 
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Item 2. Greve sanitária em defesa da vida, contra o retorno presencial das atividades de 
ensino 

 
  
Foram publicadas duas portarias apontando o reinício das aulas presencias nas instituições 
federais de ensino, mas que cada instituição poderia avaliar o retorno ou não das aulas. O 
posicionamento da ADUFOP de acordo com a orientação do ANDES-SN, e com todos os 
sindicatos é que a luta imediata deve ser pela imunização do conjunto da população, até 
atingirmos o percentual estipulado pelas organizações da saúde, para o controle da pandemia.  
Devido à falta de planejamento do governo federal, em vez de antecipar vacinação à(o)s 
docentes, devemos lutar para que somente com vacinação para todas e todos poderemos 
cogitar o retorno presencial às aulas.  
 
A proposta da ADUFOP é que aprovemos um indicativo de greve sanitária em defesa da vida, 
contra o retorno presencial das atividades de ensino, caso aconteça o retorno às aulas sem as 
devidas condições sanitárias.  
 
Colocado em regime de votação: 16 favoráveis, 1 contrários e 0 abstenções 
 
 
 

Item 3. Eleição ADUFOP – Biênio 2021-2023; 

 
O presidente da mesa André Mayer fez um breve relato do motivo pelo qual houve a 
necessidade de prorrogar o mandato da diretoria da ADUFOP. Pois, todo o processo eleitoral 
do ANDES-SN e da Pesquisa Paritária para Reitoria da UFOP aconteceram em datas 
próximas e a ADUFOP como Seção Sindical teve um importante trabalho organizacional 
nestes processos. Dessa forma, considerando que a Assembleia Geral da ADUFOP é órgão 
deliberativo máximo da entidade, nos termos dos artigos 11 ao 16 do Regimento da ADUFOP,  
foi proposto que o processo eleitoral tenha início em 26 de março de 2021 e a votação 
aconteça de forma remota.  
 
Colocado em regime de votação: 16 favoráveis, 0 contrários e 0 abstenções 
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Item 4-. Minuta: Proposta sobre a progressão da carreira docente levando-se em 
consideração os impactos da pandemia do COVID-19; 

 
 
A ADUFOP tomou conhecimento no ano passado de uma movimentação na UFOP quanto a 
regulamentação de progressão/promoção na carreira docente em período de pandemia. Após 
diálogos, junto a PROGEP e representantes da ADUFOP que identificaram questões e 
contribuíram para entendimento com ficaria o processo de progressão e promoção na carreira 
foi apresentada a minuta Proposta sobre a progressão da carreira docente levando-se em 
consideração os impactos da pandemia do COVID-19, encaminhada em anexo junto à 
convocação da assembleia, para aprovação que será levada ao CUNI para votação.  
 
 
Colocado em regime de votação: 18 favoráveis  0 contrários e 0 abstenção 

 
 
Nada mais havendo a se tratar foi encerrada a assembleia.  
 
 
Assembleia encerrada às 18h10. 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*  


