
 Em Mariana e em João Monlevade, uma 
sugestão da diretoria foi a criação de atividades 
culturais para aproximar os docentes dos 
Institutos, como as Quintas Culturais na sede da 
ADUFOP em Ouro Preto. 

 Durante os encontros, a categoria pode 
traçar estratégias para integrar os professores aos 
Grupos de Trabalho divididos em: Carreira; Ciência 
e Tecnologia; Política Educacional; Questões de 
Classe, Étnico-raciais, Gênero e Diversidade 
Sexual; Comunicação e Artes. 
 Temas importantes foram apontados em 
todas assembleias como a situação do professor 
voluntário dentro da UFOP para desempenho de 
atividades típicas do magistério público. Outro 
assunto destacado foi a adesão compulsória à 
Fundação de Previdência Complementar de 
Servidor Público da União - Funpresp. 
 Nas questões jurídicas, foram esclarecidas 
dúvidas sobre adicional noturno, validação do 
diploma, evolução da carreira, nova regulamenta-

ção docente, lei do voluntariado no poder público, 
Funpresp, terceirização irrestrita, renovação do 
plano de saúde UNIMED.
 A Festa anual ADUFOP foi legitimada nas 
assembleias. A entidade completa 36 anos em 
2018 e o evento será no dia 9 de novembro (sexta-
feira) no Buffet Sabor e Arte no bairro Saramenha 
em Ouro Preto, a partir de 21:30. 

 Em setembro, a diretoria ADUFOP foi até às 
bases percorrendo três campi para realizar 
Assembleias Setoriais. Mesmo com pautas nacio-
nais e locais importantes para a categoria docente, 
a participação foi bastante reduzida. 
 A pauta contava com informes, Grupos de 
Trabalho, Informe Jurídico e Festa Anual ADUFOP. 
As assembleias foram realizadas nos dias 5 em 
João Monlevade no Instituto de Ciências Exatas e 
Aplicadas - ICEA (participação de 2 docentes), dia 
12 em Mariana no Instituto de Ciências Sociais e 
Aplicadas - ICSA (12 docentes) e no dia 19, em 
Ouro Preto no Instituto de Ciências Exatas e  
Biológicas - ICEB (7 docentes).  No decorrer da Assembleia no ICEB, o pro-

fessor Gilmar Pereira de Souza, do Departamento 
de Química (DEQUI), mostrou interesse em partici-
par do Grupo de Trabalho de Política Educacional. 
Também surgiram dois encaminhamentos: ques-
tionar à administração acerca do Encontro de 
Saberes (taxas de participação mais altas, obriga-
toriedade para voluntários de projetos etc.); ques-
tionar a Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD, em 
relação ao aumento de carga horária nas grades 
dos cursos de licenciatura e o impacto disso no 
trabalho docente. 
 A iniciativa das assembleias tem como 
objetivo aproximar a entidade de sua base, ouvin-
do as demandas e conhecendo a realidade dos 
docentes em seus locais de trabalho.

Diretoria da ADUFOP vai às bases em Assembleias Setoriais

Docentes em Assembleia Setorial - foto: Larissa Lana/ADUFOP
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bASE

Local: An�teatro do CSA - UFSJ  

   Encaminhamentos do 63º CONAD
              Outros

Palestrante: Rodrigo Ávila - Economista - Auditoria 
Cidadã da Dívida
Local: An�teatro do CSA - UFSJ  

Dia 28/09/18 (Sexta-feira)

Dia 29/09/18 (Sábado)

Con�ra a programação:

19:30 - Abertura
20:00 - Dívida Pública: E os impactos nos direitos 
sociais

 

09:00 - Início

14:00 - Encerramento
   Informes

10:30 - Coffee Break

 

 Nos dias 28 e 29 de setembro, a Seção 
Sindical dos Docentes da Universidade Federal de 
São João Del Rei - ADUFSJ-SSind, sedia o 95º 
Encontro da Regional Leste do Sindicato Nacional 
dos Docentes das Instituições de Ensino Superior- 
ANDES-SN no Campus Santo Antônio da UFSJ.
 Participarão das atividades o professor 
André Mayer, presidente da ADUFOP, o professor 
Rodrigo Martoni, vice-presidente, a professora 
Kathiuça Bertollo, primeira tesoureira, o professor 
Joaquim Toledo, segundo tesoureiro e membro da 
Diretoria da Regional Leste (MG e ES) e os profes-
sores Alexandre Arbia e Marlon Garcia, membros 
do Conselho de Representantes da ADUFOP. 

formação

 Encontro Regional Leste -divulgação

 A autonomia universitária é garantida pelo 
Artigo 207 da Constituição Federal mas tem rece-
bido inúmeros ataques, demonstrando o desres-
peito do governo com a comunidade acadêmica.      
A ADUFOP torna público seu repúdio às ações da  
atual reitoria da UFTM em tentar deslegitimar o 
processo democrático de consulta à comunidade 
acerca da reitoria do próximo quadriênio e apoia a 
decisão da comunidade universitária. Esperamos 
que o bom senso seja restaurado e a democracia 
prevaleça e reiteramos nosso compromisso políti-
co de defender a democracia e denunciar aqueles 
e aquelas que a colocam em risco.

Com informações do ANDES-SN

 A diretoria da ADUFOP manifesta solidarie-
dade à comunidade acadêmica da Universidade 
Federal do Triângulo Mineiro - UFTM e exige a 
imediata nomeação do Professor Fábio César da 
Fonseca para o cargo de reitor, reconhecendo a 
Chapa 2 como vencedora do pleito.
 Defendemos a legitimidade da eleição dos 
professores Fábio da Fonseca e Patrícia Maria 
Vieira, candidata à vice-reitora da chapa, que 
apesar de ter sido vencedora da consulta acadê-
mica e da votação do Conselho Universitário, o 
Ministério da Educação (MEC) pôs em dúvida o 
processo e decidiu nomear a atual reitora Ana 
Lúcia de Assis Simões para um mandato pro tem-
pore até a deliberação �nal sobre o assunto. Em 
nota, os eleitos esperam que essa medida seja 
realmente transitória e que a situação da direção 
da UFTM seja de�nida o mais rápido possível.
 Impedir a posse da Chapa 2 signi�ca atentar 
contra a Democracia e a Autonomia Universitária, 
princípios da Universidade Pública. Além disso, 
invalida o envolvimento das pessoas com o pro-
cesso democrático e aniquila a vontade coletiva e 

autônoma da UFTM. No atual contexto de golpes 
e rupturas institucionais aos direitos sociais, a 
atitude do MEC signi�ca mais um passo em 
direção ao autoritarismo, ao desrespeito ao princí-
pio constitucional de gestão democrática e ao 
esvaziamento do sentido da Educação Pública.  

nacional

Nota em defesa do resultado eleitoral da UFTM

Representantes da diretoria da ADUFOP par�icipam do 95º 
Encontro da Regional Leste 
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 A ADUFOP atua de forma a minimizar ou 
zerar os índices de reajustes anuais e esta à dispo-
sição dos associados para outros esclarecimentos. 

 Representantes da ADUFOP, ASSUFOP e 
SINASEFE IFMG participarão de encontro com 
Patrícia Teixeira, Coordenadora Comercial da 
UNIMED Incon�dentes, no dia 03 de outubro, às 
15h, para discutir termos da renovação do contra-
to do plano de saúde. 
 Novembro é a data base do contrato coleti-
vo com o convênio. A partir de 2012, o Índice de 
Reajuste Anual do contrato passou a constituir-se 
da soma do Índice IGP-M anualizado do período, 
acrescido do Índice de Reajuste Técnico (IRT) 

baseado na taxa de sinistralidade medida pela 
UNIMED. As negociações são feitas em reuniões 
entre o convênio e os representantes das três 
entidades. O plano de saúde apresentou um 
relatório no qual os parâmetros da sinistralidade 
no período de outubro de 2017 a agosto de 2018 
�caram em 89,40%.

Plano de saúde

ADUFOP, ASSUFOP e SINASEFE IFMG se reúnem com 
representante da UNIMED
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