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 A Diretoria da ADUFOP realiza na próxima
quinta-feira, 13 de dezembro, às 14h, Assembleia 
Geral na sede da entidade. Na pauta estão infor-
mes; alterações no Regimento ADUFOP, escolha 
dos delegados para o 38º Congresso do ANDES-SN 
em Belém (PA) de 28 de janeiro a 2 de fevereiro de 
2019. A proposta será encaminhada para análise 
dos sindicalizados por e-mail pela secretaria. 
Participem!

Diretoria da ADUFOP convoca docentes para Assembleia Geral na 
próxima quinta-feira na sede da en�idade
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Encontro no ANDES-SN, em Brasília, debate a reorganização interna 
da classe trabalhadora diante dos desafios do período

 O Seminário Interno “Reorganização da 
Classe Trabalhadora Diante dos Desa�os do 
Período” reuniu docentes nos dias  30 de novem-
bro e 1º de dezembro, em Brasília. O seminário 
serviu para analisar e re�etir sobre os perigos 
colocados para a categoria docente, servidores 
públicos e para toda classe trabalhadora.  

 Durante a tarde, o debate foi sobre a segu-
rança do sindicato e dos sindicalistas, com a 
Assessoria Jurídica Nacional. Ainda na tarde do 
sábado, os docentes receberam orientações sobre 
segurança digital. 

Com informações do ANDES-SN.
 No sábado pela manhã, a primeira mesa do 
dia debateu os Desa�os para a educação superior 

no Brasil e na América Latina, com o presidente do 
ANDES-SN, Antônio Gonçalves, e o professor da 
Universidade da República do Uruguai,  Alejandro 
Gorgal.

 Representaram a ADUFOP o presidente da 
entidade, professor André Mayer e o professor 
Ricardo Wanzeller. 
 A programação do evento teve, na mesa de 
abertura, na sexta-feira(30), Mauro Iasi da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e 
Plínio de Arruda Sampaio Filho, da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp) debatendo a  
conjuntura e os desa�os da reorganização da 
classe.

 Segundo a secretária geral do ANDES-SN, 
Eblin Farage, há um conjunto de ataques ao funci-
onalismo, à educação e aos professores. “Isso faz 
com que a categoria esteja apreensiva. E é bom 
que, além de apreensiva, a categoria esteja dispos-
ta a se organizar e a se mobilizar. A gente espera 
que esse seminário tenha contribuído para isso”, 
concluiu.
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Lançamento da FRENTE UFOP EM DEFESA DA UNIVERSIDADE 
PÚBLICA E DAS EXPRESSÕES DEMOCRÁTICAS 

 O Pró-Reitor de Planejamento da UFJF, 
professor Eduardo Condé, trouxe uma análise 
política e histórica sobre o conservadorismo no 
Brasil desde a Era Vargas. Para ele, a partir das 
Jornadas de Junho de 2013, a direita conheceu a 
“rua” como uma forma de reação.
 O Seminário Os Desa�os da Universidade 
Pública foi o primeiro ato da Frente UFOP em 
Defesa da Universidade Pública e das Expressões 
Democráticas.

 O presidente da ADUFOP, professor André 
Mayer, destacou a importância do lançamento da 
Frente UFOP em Defesa da Universidade Pública e 
das Expressões Democráticas. Além disso, fez uma 
análise de conjuntura frente aos desa�os no novo 
contexto político e educacional.

 UFOP, ADUFOP, ASSUFOP e DCE lançaram 
Frente UFOP em Defesa da Universidade 
Pública e das Expressões Democráticas no 
Seminário Os Desa�os da Universidade Pública, na 
última terça-feira (05), no Centro de Artes e 
Convenções. O intuito é estabelecer uma relação 
de proximidade entre docentes, técnicos-
administrativos e estudantes para planejarem 
ações com articulação a nível nacional para com-
bater os ataques à educação pública.A data foi 
de�nida como dia de luta por entidades ligadas à 
educação. 

 Do ponto de vista da Reitora da UFOP, pro-
fessora Cláudia Marliére, o momento em que 
vivemos tem sido trabalhado desde o impeach-
ment de 2015, principalmente com as políticas 
neoliberais do governo atual. 

 Integraram a mesa a Reitora, professora 
Cláudia Marliére, a Pró-Reitora de Graduação, 
professora Tânia Garbin, o presidente da ADUFOP, 
professor André Mayer, o presidente do ASSUFOP, 
Sérgio Neves e a presidente do DCE, Tamires 
Aquino. Foi convidado para participar da atividade 
o Pró-Reitor de Planejamento da Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF), professor Eduardo 
Condé.  
 As questões pontuadas no Seminário foram 
relativas à autonomia docente, investimentos na 
educação, privatização, terceirização do ensino 

público, desmonte das Universidades, Emenda 
Constitucional 95, Reforma da Previdência e 
outros ataques à classe trabalhadora.

Docentes, técnicos-administra�ivos e estudantes par�iciparam do lançamento da Frente UFOP em Defesa da Universidade Pública e das Expressões 
Democrá�icas -  Larissa Lana/ADUFOP
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 Participaram da reunião representantes das 
três entidades, entre eles o presidente da ADUFOP, 
André Mayer, o presidente do ASSUFOP, Sérgio 
Neves, o vice presidente do ASSUFOP, Felipe 
Martins e o secretário de formação política e sindi-
cal  do SINASEFE IFMG, Ricardo Ferreira. 

 ADUFOP, ASSUFOP e SINASEFE IFMG reuni-
ram-se em Seminário de Organização Interna na 
manhã de ontem (06), na sede do Sindicato 
ASSUFOP, para planejar Frente em Defesa das 

Instituições Federais de Ensino seguindo orien-
tações do ANDES-SN, FASUBRA e SINASEFE 
Nacional. O objetivo é estabelecer uma relação de 
proximidade entre as entidades para enfrentar as 
políticas que atacam os serviços e os servidores 
públicos nos diferentes níveis.

  A Frente em Defesa das Instituições 
Federais de Ensino vai articular atuação conjunta 
para a comunicação, segurança e ação política dos 
sindicatos.  

Lançamento da Frente em Defesa das Ins�ituições Federais de Ensino - 
Larissa LanaADUFOP

luta

Seminário Interno da ADUFOP, ASSUFOP e SINASEFE IFMG organiza 
Frente em Defesa das Ins�ituições Federais de Ensino

base

Seminário interno do ANDES-SN discute desafios da classe trabalhadora - André Mayer/ADUFOP


